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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

um chavão gasto e, por vezes, sem sentido, mas que deve ser usado em 
casos como estes que vai ler nas páginas desta edição, que regressa às 
ruas em papel. 

“Juntos somos mais fortes”, o chavão de que falava, deixou de ter um real 
e valoroso significado, porque usado sem critério. Quando se pede que 
estejamos juntos, não significa que é para ter apenas benefício/lucros; 
pede-se, isso sim, que se partilhe experiências, que se apoie quem preci-
se e que se construa uma rede mais forte que permita que todos os que 
estão conectados a ela sofram menos nos momentos maus e que bene-
ficiem todos quando os tempos são de bonança.

A nova Associação Empresarial do Minho, sobre a qual vai poder ler uma 
entrevista nas páginas mais à frente, representa um desejo que come-
çou quando a ‘desativada’ Associação Industrial do Minho sucumbiu às 
acusações de fraude, branqueamento e outras coisas que em nada abo-
nam ao trabalho que ali se desenvolveu. “Não foi tudo mau, pelo con-
trário”, respondeu Ricardo Costa, quando questionado sobre se a forma 
como aquela instituição ‘caiu’ iria beliscar o trabalho que agora come-
ça. Realmente não, mas há muito trabalho pela frente, porque o tecido 
empresarial, nas áreas industriais e tecnológica do Minho e Alto Minho, 
ficou sem uma representação junto dos poderes centrais. É necessário 
recuperar o tempo perdido, porque a pressão política e o lobby positivo 
de ‘puxar’ investimento para região só acontece se uma estrutura forte 
estiver sempre ‘em cima’ dos governantes que sofrem de um centrismo 
natural e patológico. Por isso, todos juntos, todas as empresas e todas as 
instituições juntas, são, efetivamente, mais fortes. 

Quem passou por um momento delicado, mas que agora ressurge com 
pujança, é uma das associações mais emblemáticas da região. A Asso-
ciação Humanitária e Beneficente dos Bombeiros Voluntários de Braga 
fez um caminho de credibilização e reestruturação financeira, que agora 
culmina com a apresentação de um projeto que vai permitir à Corpo-
ração de Bombeiros ter instalações condignas para os próximos anos, 
isto já depois de constituir a nova chefia de comando da corporação, no 
ano passado. O novo quartel será mais que um espaço operacional, mas 
antes uma ‘casa’ (até porque o formato é, realmente, o de uma casa tra-
dicional portuguesa) que será mais inclusiva (nas instalações atuais, as 
senhoras não têm sequer um balneário próprio…), está pensado um mu-
seu onde poderá ser guardado o espólio e, nas palavras do comandante 
Ferreira, presidente da Associação, será um espaço dos bombeiros, dos 
associados e das famílias. Para que fosse mais forte, a associação ape-
nas precisava que mais pessoas se juntassem a ela e se tornassem sócios. 
Por mim, por si, por todos, porque não sabemos quando e como eles nos 
vêm salvar a casa, no carro, no trabalho. É da qualidade do serviço que 
prestam que estamos a falar – mais sócios, mais qualidade, mais eficiên-
cia e recompensa mais justa a todos os que dão a vida por nós. 

Já que foi com um chavão que comecei, também é com um chavão que 
termino: o futuro é já ali. Os desafios não se preveem, preparam-se hoje, 
juntos na mesma direção. A pandemia deu-nos esse grande ensinamen-
to. 

Em nome da revista SIM, congratulo-me por voltar à sua presen-
ça em papel. Depende de todos permitir que as empresas do setor 
terciário, da restauração e do comércio, possam reabrir e ter capa-
cidade de subsistir. Respeite as regra de segurança e higiene defi-
nidas pelas autoridades.   

A IMPORTÂNCIA DO 
ASSOCIATIVISMO

É



Avenida Alfredo Barros
Nº 6 Fraião · Braga

Tel. 253 132 884
Telm. 915 856 692

C O M I D A  T R A D I C I O N A L



ui Rodrigues não parou durante a 
pandemia. Entre aulas, publicação 
de livros, composição, produção 
de conteúdos digitais e networ-
king, foi imparável e intrépido. Há 
já vários meses que o acompanho 

como stylist dos seus projetos, testemunhando 
como é de fé e de amor incondicional que é feita 
a vida de um músico. É de alguma solidão, e de 
permanente questionamento interior o caminho 
de um artista. Admiro quem corre assim pelo que 
ama, quem sacrifica a calmaria dos dias em nome 
de algo maior, quem persegue um sonho que pa-
rece às vezes inalcançável. Existe na música tudo o 
que pode tocar-nos como seres humanos e trans-
formar consciências. Há nela a magia de fazer sen-
tir (coisa rara) e de comover. A música sempre foi 
e sempre será essencial à sanidade humana. Pes-
soas como o Rui são vitais.

Assinalar o 106º aniversário do Theatro Circo com 
sala vedada ao público e a impossibilidade de or-
ganizar espetáculos terá sido um desafio quase 
contranatura para a cidade da Porta Aberta. No 
entanto, o Theatro apostou no percussionista bra-
carense para compor um tema original e gravar no 
palco principal, para transmissão em digital. A con-
vite de Rui Rodrigues, Susie Filipe (Aveiro), Cata-
rina da Silva Henriques (Lisboa) e Ricardo Martins 

(Lisboa) rumaram a Braga para a sala mais linda. 
“Sangue e Suor” retrata a entrega do artista, o ca-
minho que percorre incansavelmente, a saudade 
dos palcos, a alma grande de que se precisa para 
não esmorecer.

Quando fui convidada para fazer o design das pe-
ças para este projeto e orientar todo o processo 
de styling e direção artística, soube que me estava 
a ser dado o desafio de glorificar estas pessoas e 
enaltecê-las no seu papel revolucionário da socie-
dade, afastando a imagem de músico como puro 
boémio, aproximando-o de um altar que tem tanto 
de sagrado como de devasso, com todos os deta-
lhes orientados para a eloquência e exuberância 
do teatro, mas com a fantasia, evasão e glória que 
a música traz há 106 anos a esta Sala magnífica. 
Queria pôr nelas a tristeza amarga de quem ficou 
sem tocar durante estes longos meses, a vonta-
de furiosa de celebrar o regresso, e o glamour de 
saborear novamente o palco. Cada peça foi de-
senhada e executada com inspiração na imagem 
pessoal de cada um dos artistas, as medidas tiradas 
por videochamada e as costuras feitas à distância, 
implorando aos deuses do teatro que não nos dei-
xassem ficar mal. Sem provas, sem rede. Vestidas 
no próprio momento das filmagens, nem um milí-
metro a mais nem a menos - pura magia.

“SANGUE E SUOR”
EM ANIVERSÁRIO
DO THEATRO CIRCO

R

CÂNDIDA PINTO
Designer de moda, stylist e 
criadora da marca Embrace 
Inc., estudou entre Braga, Vie-
na e Berlim. Foi colaborado-
ra da ELLE alemã e da ELLE 
portuguesa, especializou-se 
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RUI ROGRIGUES



“Sangue e Suor” foi filmado numa tarde acesa, intensa, a condizer com 
o título. Foi de correria, pressa e comunhão de um objetivo. Foi também 
da certeza de estar rodeada de pessoas de excelência. Gonçalo Delga-
do liderou a equipa de fotografia e vídeo, registando de forma magistral 
este momento. A equipa de cabelos e maquilhagem do Estúdio Seisse-
te trabalhou à velocidade da luz com um sangue frio e profissionalismo 
difíceis de igualar. Os músicos convidados, tomados da energia inex-
cedível e superpoder da música, justificaram claramente a escolha do 
nosso mestre de cerimónias, Rui Rodrigues, sempre a sofrer, sem parar, 
entregue. Eu, feliz e às vezes incrédula, assistindo por trás das cortinas a 

tudo isto, pensando na nossa cidade e em como é bom dar de nós por 
ela, uns pelos outros e pela música.

Hoje fica o registo (para já, apenas fotográfico) de como a beleza e o 
talento acabam sempre por ter que se revelar, mesmo nos sítios mais 
insuspeitos e nos momentos mais inóspitos. “Sangue e Suor” de Rui Ro-
drigues e convidados sai a 21 de Abril em formato vídeo. Parabéns, Rui, 
por tudo aquilo por que lutas e representas diariamente. E parabéns, 
Theatro Circo, por 106 anos de histórias de sangue e suor, sempre por 
Amor à Arte. 
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Texto: Cândida Pinto
Bateristas: Rui Rodrigues, Susie Filipe, Catarina da Silva Henriques, Ricardo Martins
Fotos e Vídeo: Gonçalo Delgado
Design de guarda-roupa e styling: Cândida Pinto
Cabelos e maquilhagem: Estúdio Seissete
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Este foi um ano de sangue e de suor. De 
lágrimas também. A título pessoal e profis-
sional fui levado ao extremo, assim como 
muitos outros artistas, assim como muitos 
outros profissionais. O meu sangue diz-me 

que vou continuar e o meu suor diz-me que estou ativo, estou e 
estamos aqui. Os artistas, o cinema, o circo, o teatro, a dança, a 
música, enfim! A nossa vida! As nossas canções, as nossas emo-
ções, não são descartáveis. São a nossa pele, o sangue que traze-
mos e o suor que deixamos.” 

Rui Rodrigues, baterista e criador do projeto

Uma experiência emocionante, com mo-
mentos de superação, em que tudo foi 
mágico. Sem dúvida um projeto de amor e 
dedicação. Parabéns a todos, foram fantás-
ticos  e à Cândida pelo styling magnífico.” 

Fernanda Carvalho, Estúdio Seissete

Nas performances ao vivo há sempre uma 
tendência natural dos bateristas viverem na 
sombra dos timbalões e pratos. Desta vez, o 
enaltecer da percussão e da polirritmia vie-
ram mostrar que a dinâmica de grupo vinga 

sempre. Na sinergia que se fez sentir naquele palco, o privilégio 
de ter sido escolhido para documentar algo histórico e que ficará 
para o futuro, assinalando o 106º aniversário do Theatro.”

Gonçalo Delgado, fotógrafo

A alma inquieta é sempre o sino mais alto 
e, entre ventos e tempestades, a última a 
sossegar. Os tempos são difíceis, de novas 
rotas, novos ciclos e direções, por isso, estar 
no elenco de celebração do 106º aniversá-

rio do Theatro do Circo é, sem dúvida, uma enorme alegria. Pa-
rabéns ao Theatro e a toda a equipa.” 

Susie Filipe, baterista

É sempre especial comunicar através da 
bateria. Falarmos uns com os outros, co-
nhecermo-nos por aí. Sinto que as nossas 
personalidades transpiram para a forma 
como tocamos, mas passado um pouco 

deixamos de ser quatro e cresce este bicho cheio de braços e 
pernas, de ouvidos atentos. Gostei muito! Da música, das con-
versas, da bonita sala e da equipa que me fez sentir em casa.” 

Ricardo Martins, baterista

Participar nesta iniciativa foi uma experiên-
cia surpreendente! Nunca tinha tocado 
com mais bateristas e senti o verdadeiro 
pulsar do instrumento através da energia 
dos outros bateristas. Depois, foi uma honra 

estar em cima do palco do lindíssimo Theatro do Circo a celebrar 
o seu aniversário e o que de mais bonito e puro há na Música: a 
união!” 

Catarina da Silva Henriques, baterista
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Município de Braga lançou uma nova edição do pro-
grama «Olh’Ó Teatro» visando patrocinar a criativida-
de artística, o desenvolvimento de projetos culturais e 
o apoio aos agentes e entidades culturais Concelhios, 
tal como enunciado na sua Estratégia Cultural, num 
contexto em que se manifestam particulares fragili-

dades do sector. 
As propostas podem ser apresentadas até às 17h00 do dia 30 de Abril. 
Os resultados serão divulgados no dia 16 de Junho. O resultado artístico 
final alvo deste apoio deverá estar apto para apresentação a partir do dia 
01 de Setembro de 2021. 
As associações culturais, coletivos de artistas e agentes culturais que pre-
tendam participar no programa devem candidatar-se através do preen-
chimento de um formulário disponibilizado aqui: http://bit.ly/2NAN46E.  
As normas regulamentares e a declaração de autoria podem ser des-
carregadas aqui: https://www.cm-braga.pt/archive/doc/OLHO_TEA-
TRO_2021.zip 
Com esta iniciativa, o Município de Braga pretende que os projetos apre-
sentados impulsionem as dinâmicas culturais concelhias, ajudando a 
consolidar o sector cultural e criativo municipal. O valor total do progra-
ma é de 15.000€ e poderão ser selecionados até 8 projectos, com apoios 
que oscilam entre os 1.000€ e os 3.000€. 
Com o programa «Olh’Ó Teatro 2021 – Convocatória Aberta de Projetos 
Artísticos no âmbito da Descentralização Cultural» pretende-se incenti-
var a criação artística na área do Teatro.  

Numa ação complementar de apoio aos agentes e produtores teatrais 
concelhios, estes serão convidados a desenvolver projetos que tenham 
como objeto principal a reflexão sobre o território, o património material 
e imaterial, os usos, os costumes e as tradições locais. Requer-se uma re-
flexão sobre o presente, mas também, sobretudo, propostas que ajudem 
a pensar o futuro da cidade e dos seus habitantes. 
A apresentação dos espetáculos decorrerá em vários espaços das di-
versas freguesias do Concelho, visando a crescente descentralização 
da programação cultural de Braga. As candidaturas ao «Olh’Ó Teatro 
2021» serão avaliadas por um júri constituído pelos seguintes elemen-
tos: Francesca Rayner, Professora e Diretora da Licenciatura em Teatro, 
Pedro Fiúza, encenador e dramaturgo, e Luís Sousa Ferreira, Consultor 
Artístico da Braga’27. 

sala de pausa do Serviço de Urgência do Hospital de 
Braga respira agora uma nova imagem, resultante do 
apoio da IKEA Portugal. No âmbito das diferentes 
ações promovidas pela IKEA Portugal para apoiar di-
ferentes organizações no contexto da pandemia, o 
Hospital de Braga conta agora com um espaço reno-

vado na sala de pausa do Serviço de Urgência. 
A remodelação desta área concretizou o projeto iniciado pela Liga de 
Amigos do Hospital de Braga e teve como objetivo melhorar a fun-
cionalidade do espaço desta sala, bem como o conforto, motivação e 
bem-estar dos profissionais deste Serviço, providenciando-se assim 
melhores condições para os períodos de descanso e refeições durante 
os seus turnos.
Esta área conta agora com uma nova solução de mobiliário e decora-
ção que, inevitavelmente, acrescenta não só maior comodidade aos 
profissionais, como realça a importância dos projetos sociais desta em-
presa no âmbito da COVID. Com o compromisso de uma maior huma-
nização para com os nossos profissionais, a remodelação deste espaço 
inclui diferentes necessidades imobiliárias e de decoração, entre elas 
mesas de refeição, mini-frigorífico, cadeiras, sofás, entre outros. Para 
João Oliveira, Presidente do Conselho de Administração do Hospital: 
“em época de pandemia, proporcionar-se momentos de maior quali-
dade e relaxamento para os profissionais é fundamental para retempe-

rar forças e reforçar-se o respeito e importância destes no combate a 
esta doença. “

MUNICÍPIO DE BRAGA LANÇA NOVA 
EDIÇÃO DO PROGRAMA ´OLH’Ó TEATRO 
PARA PROMOVER A CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

IKEA RENOVA SALA DE PAUSA DO SERVIÇO 
DE URGÊNCIA DO HOSPITAL DE BRAGA

O

A
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RICARDO COSTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO INSTALADORA DA AEMINHO

hama-se AEMINHO – Associação Empresarial do Minho e pretende ocupar o vazio deixado pela extinção 
da AIMinho, que terminou de forma conturbada, a contas com vários processos judiciais. A nova estrutura 
não "varre" o passado da antiga estrutura para debaixo do tapete, mas antes valoriza o legado construído 
ao longo dos anos, que foi de apoio à indústria da região. Com uma abrangência territorial que inclui os 24 
municípios dos distritos de Braga e Viana do Castelo, a AEMINHO quer ter uma palavra a dizer no futuro 
da indústria e da tecnologia da região, apostando no networking e na valorização dos recursos humanos, 

atuando em conjunto com as estruturas locais, regionais e nacionais para criar condições de fixação e requalificação dos 
talentos na região. A comissão instaladora é presidida por Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa, que também 
é candidato ao primeiro mandato (do máximo de dois), nas eleições que terão lugar na Assembleia Geral constituinte, a 28 
de Maio. Para já, cerca de 40 das maiores empresas da região estão ligadas ao projeto, mas espera-se que até à eleição o 
número ultrapasse a centena.

“Os pilares 
fundamentais 
da AEMINHO 
são a resiliência 
económica, a aposta 
na Transição Digital 
e o investimento 
na Transição 
Energética, 
Sustentabilidade e 
Economia Circular”

C
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RICARDO COSTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO INSTALADORA DA AEMINHO

Por que razão faz sentido criar a Associação 
Empresarial do Minho [AEMINHO] e quais 
os objetivos?

Já em 2018, depois do encerramento da As-
sociação Industrial do Minho [AIMinho], fui 
desafiado para constituir um movimento que 
viesse colmatar a ausência de representati-
vidade das empresas do setor industrial e do 
setor tecnológico da região do Minho. É im-
portante realçar que eu não sou defensor que 
as associações nasçam como cogumelos… Há 
dias, estava numa reunião na CIP [Confedera-
ção Empresarial de Portugal], e o presidente 
António Saraiva disse-me que há mais de 1000 
associações em Portugal. É um número bas-
tante elevado para a realidade do nosso país e 
que faz com que a maioria delas viva com di-
ficuldades financeiras. Eu faço esta introdução 
para não se pensar que este é um projeto ex-
temporâneo.

E por que não é?

Em 2018, quando surgiu o desafio, decidimos 
esperar, para perceber como o restante movi-
mento associativo iria reagir ao encerramento 
da AIMinho e se fazia sentido avançarmos. 
Aguardamos; entretanto veio a pandemia e, 
no final de 2020, voltaram a surgir essas mani-
festações de interesse por parte das médias e 
grandes empresas do setor industrial e tecno-
lógico a defender que não havia um movimen-
to que as representasse e que fosse agregador. 
Fui novamente abordado, reuni o movimen-
to que já existia desde 2018 e conversei com 
vários empresários, representantes de insti-
tuições públicas e privadas, para perceber se 
realmente fazia sentido dar seguimento a este 
projeto e a resposta foi unânime. Numa primei-
ra fase, um conjunto de 5 empresários, come-
çámos as primeiras reuniões preparatórias, que 
resultaram na formação dos órgãos sociais que 
está praticamente concluída e que vai levar, a 
28 de Maio, à primeira Assembleia Geral Cons-
tituinte. Esperamos ter mais de 100 empresas 
associadas nesse momento. 

Apesar de não se referir a si pessoalmente 
nem à associação, João Albuquerque, do 
CEDRAC, sugeriu durante a apresentação 
da também nova Confederação Empresa-
rial da Região Minho, que a AEMINHO é 
“um projeto individual e um ‘fait divers’ 
instantâneo”.

Nesta fase da minha vida já não estou para “fait 
divers”. Na minha opinião, são três os fatores 
que permitem ter sucesso nas associações em-
presariais: primeiro, tem de haver espírito de 
missão, abnegação e transparência. Em segun-
do lugar, defendo que devemos dar o nosso 
contributo e sair, dando lugar a novas pessoas 
e novas ideias. Só assim faz sentido um movi-
mento associativo. Por último, é importante 
conseguirmos ter movimentos na sociedade 
que, sendo apartidários, tenham uma força e 
uma agregação muito superior aos movimen-
tos políticos. As pessoas vão ter oportunidade 

de ver, durante o mês de Abril, que este não é 
um projeto individual e que nele estão as maio-
res e melhores empresas do setor industrial e 
tecnológico da região Minho [24 concelhos dos 
Distritos de Braga e Viana do Castelo]. E mais: 
este é um movimento espontâneo de empre-
sários que tem como único objetivo a defesa 
das empresas, não estamos preocupados com 
lugares. No entanto, estaremos sempre dispos-
tos a estar ligados a movimentos associativos 
que tenham os mesmos objetivos que nós, que 
defendam e promovam a iniciativa empresarial 
e promovam a nossa região. 

Há associações que têm um grande poder 
nas decisões do investimento feito pelo 
governo e uma captação de investimento, 
como por exemplo a AEP - Associação Em-
presarial de Portugal (sucessora da Asso-
ciação Industrial Portuense). É a esse pata-
mar que a AEMINHO quer chegar?

Quando falamos do Minho, estamos a falar de 
uma região com um tecido industrial e tecnoló-
gico do mais forte que existe em Portugal, com 
um grande contributo para as exportações, 
emprego e para o desenvolvimento econó-
mico do país. Infelizmente, o que esta região 
recebe quando se fala em investimento e fun-
dos estruturais não corresponde àquilo que é 
o nosso contributo. É esse o sentimento que 
existe na comunidade empresarial da região. 
Foi por isso que nasceu a AEMINHO, porque 
queremos ter uma voz que consiga defender 
as empresas e captar mais e melhor negócio – 
e, naturalmente, fazer crescer a qualidade de 
vida no Minho e Alto Minho.

Há um estigma relacionado com a AIMinho, 
pela forma como acabou e por todas as no-
tícias que saíram relacionadas com as acu-

sações de fraude, burla, entre outros. Tudo 
correu mal. Como se poderá conquistar de 
novo a confiança dos empresários?

Em primeiro lugar, e sou acompanhado nes-
ta opinião pela generalidade dos empresários 
com quem falei, considero que nem tudo cor-
reu mal na AIMinho. Há um legado histórico e 
um trabalho desenvolvido que é muito valori-
zado e também é por isso que faz sentido ago-
ra criarmos a AEMINHO. Infelizmente, houve 
um período que levou a esse processo, que 
fez com que o nome da AIMinho tivesse saído 
manchado junto da opinião pública. No en-
tanto, todos os empresários com quem temos 
falado ressalvam que, à parte essas situações, 
se fez um trabalho importante pela região e 
pelas empresas. Queremos valorizar e apro-
veitar esse legado histórico, que começou com 
o Grémio das Indústrias Metalúrgicas e Me-
talomecânicas de Braga. Não temos nenhum 
receio de falar da AIMinho, do que se fez bem. 
Falar disto não nos causa qualquer constrangi-
mento ou receio. Há uma palavra que resume 
toda esta situação: resiliência. Apesar de tudo 
o que aconteceu à AIMinho, o tecido empresa-
rial da região demonstra que está vivo, dinâmi-
co e criador deste movimento para defender os 
seus interesses.

A Associação Comercial de Braga está, tam-
bém, a modificar os seus estatutos para re-
ceber empresas fora do âmbito comercial, 
alterando a denominação para Associação 
Empresarial de Braga. Foi a pandemia que 
criou esta casualidade de termos duas asso-
ciações a posicionarem-se para receberem 
os associados da extinta AIMinho?

Como disse, a AEMINHO foi constituída em 
2018, muito antes da pandemia, o que signi-
fica que o espaço para uma nova entidade já 
existia, a lacuna já estava identificada. No iní-
cio, tentámos dar tempo e espaço para ver que 
outros movimentos existiriam, se essa necessi-
dade continuaria a existir no tempo. O facto da 
Associação Comercial de Braga ter alargado 
o seu âmbito e de ter surgido uma nova Con-
federação que agrega duas confederações já 
existentes e que, por sua vez, agregam 12 asso-
ciações, demonstra a vitalidade do movimento 
associativo da região. No que se refere à Asso-
ciação Empresarial de Braga, as relações são as 
melhores. Além das institucionais, há relações 
pessoais de muitos anos. Da nossa parte, tudo 
iremos fazer para que as duas instituições co-
laborem, porque, em parte, temos os mesmos 
objetivos. Consideramos que a Associação 
Empresarial de Braga, com o seu ADN muito 
ligado ao pequeno comércio, terá uma tarefa 
muito difícil para apoiar os seus associados a 
saírem da crise em que se encontram, porque 
esse foi o setor mais afetado pela crise relacio-
nada com a pandemia. O que poderei dizer é 
que, para promover a iniciativa empresarial e a 
nossa região, estaremos cá para colaborar com 
qualquer instituição ou associação.

“O tecido 
empresarial da 
região está órfão de 
representatividade”



Já referiu um dos pilares que estará na base da 
AEMINHO, que é a resiliência. Quais serão os ou-
tros?

A Transição Digital é outro dos pilares fundamentais: 
com o foco na produtividade, é um processo obriga-
tório nos próximos anos e um desafio que se coloca 
aos empresários do século XXI. Mais do que dotar as 
empresas de recursos tecnológicos, importa perce-
ber em que medida os mesmos podem representar 
uma evolução qualitativa de processos, economia 
produtiva e constituírem um fator de desenvolvimen-
to transversal competitivo. A Eficiência Energética, 
Sustentabilidade e Economia Circular: na ordem do 
dia e considerado um dos vetores estruturantes da 
neutralidade carbónica, a transição energética estará́ 
na agenda nos próximos anos e no radar de priorida-
des da associação, como canal informativo, formador 
e captador de fundos para dotar o tecido empresarial 
do Minho das ações e ferramentas necessárias à pros-
secução deste que é um objetivo à escala mundial. 
Por sua vez a Economia Circular representa bem mais 
do que um conceito académico. A empresa do século 
XXI tem uma visão ampla daquilo que é a integração 
da responsabilidade ambiental com o modelo de ges-
tão económica e financeira que visa não só uma maior 
responsabilidade ambiental, como a utilização desse 
objetivo como um recurso de otimização de proces-
sos, indicador de maior eficiência que resultará natu-
ralmente em melhores resultados socioeconómicos. 
O caminho é o da sustentabilidade e o compromisso 
deve ser total. Depois, teremos temas importantes da 
nossa ação, como a captação, atração e requalificação 
dos talentos. O Minho é uma região de grande dinâ-
mica social, económica, cultural e formativa. Além da 
riqueza histórica e artística, passando pelo património, 
o tecido empresarial, somos também um polo gera-
dor e potenciador de conhecimento. A dinâmica ge-
rada por Universidades e Institutos em toda a região, 
abrangendo um leque bastante amplo de sectores do 
conhecimento, coloca-nos em destaque naquilo que 
é a investigação e desenvolvimento do conhecimento 
nas mais diversas áreas. Nesta dimensão o papel das 
empresas é não só importante, como estrutural e de-
terminante. A noção de aquisição de conhecimento 
hoje é encarada como um processo dinâmico, multi-
disciplinar e multiplataformas. As empresas podem e 
devem ser um veículo fundamental no fomento desta 
atividade, através de uma proximidade efetiva e parti-
cipativa do mundo académico, formador e gerador de 
conhecimento. O seu papel deve ser até mais trans-
versal, na medida em que podem funcionar como um 
simultâneo um captador de talento e conhecimento 
externo que aqui se fixe, enriquecendo o próprio te-
cido empresarial e fomentando novas perspetivas e 

amplitudes no processo da formação regional a todos 
os níveis. É importante criar, no Minho e Alto Minho, 
um local agradável para viver e trabalhar. Por fim, 
temos intenção de apoiar as empresas no processo 
de internacionalização, fomentando a exportação. 
Temos um tecido empresarial capaz, do melhor que 
existe a nível mundial, mas, normalmente, fazemos 
aquilo que outros nos pedem para fazer – quando 
digo outros refiro-me a multinacionais e empresas 
estrangeiras. Temos intenção de apoiar as empresas 
a registarem as patentes, para que a tecnologia fique 
‘deste lado’ e consigamos agregar valor, tendo dessa 
forma outras margens na comercialização de pro-
dutos e serviços, porque o conhecimento está cá. Só 
dessa forma vamos conseguir competir com outros 
países. Por fim, temos de ter um foco importante da in-
formação, a dois níveis: por um lado, na disseminação 
da informação, para que identifiquem oportunidades 
que surgem no mercado, apoiando as empresas a en-
contrarem as melhores estratégias de ação; por outro 
lado, a partilha de informação, de conhecimento e 
experiências entre as próprias empresas, criando net-
working entre elas.

A AIMinho tinha uma forte componente de for-
mação e captação de fundos europeus. Será essa 
uma ambição da AEMINHO?

O nosso foco não estará na formação, porque acre-
ditamos que há instituições na região que estão 
mais capacitadas para o fazer. É importante que as 
associações identifiquem as lacunas que existem no 
mercado e que procurem colmatá-las. A falta de em-
presas nessa área não é, de todo, uma lacuna. Iremos 
trabalhar em conjunto com as instituições de ensino 
e formação para responder às necessidades das em-
presas. No que se refere aos fundos comunitários, 
tentaremos captar mais fundos estruturais, que sejam 
realmente importantes para o desenvolvimento do 
tecido económico e que façam a diferença para au-
mentar a competitividade. No entanto, não iremos ter 
uma associação que viva de e para os fundos comuni-
tários, não é essa a nossa intenção.

O problema da contratação de colaboradores 
qualificados é real na área da indústria e tecnolo-
gia e, por isso, cada vez mais empresas optam por 
seguir jovens ainda durante a formação escolar e 
académica ou mesmo suportando os custos des-
ses cursos. É o caminho a seguir ou há outras for-
mas de contornar o problema?

Há cerca de três anos, a InvestBraga lançou um pro-
grama – Work in Braga – do qual o Grupo Bernardo 
da Costa também fez parte, que permitiu começar 
a trabalhar nesse sentido, da articulação das escolas 
profissionais e universidades com as empresas, para 
detetar as falhas que existiam, promovendo também 
a cooperação escola/universidade/empresa. Por ou-
tro lado, trabalhou-se na captação de talentos, para 
que possam vir para Braga. Sabemos que existe esta 
lacuna, principalmente, no setor tecnológico. Se já 
era difícil contratar antes da pandemia, agora, com 
a aposta mais efetiva do ‘home office’, é ainda mais 
complicado. Hoje, as multinacionais com sede no 
estrangeiro vêm a Portugal recrutar os melhores va-
lores, que podem continuar a trabalhar a partir daqui 
e com um salário muito acima da capacidade que as 
PME’s portuguesas conseguem pagar, duas ou três 
vezes mais. Uma das nossas ideias é desenvolver uma 
Academia Industrial que possa fazer a ponte entre as 
instituições de ensino e as empresas, detetando as 
falhas nos recursos humanos, formando mais e me-
lhores profissionais. Naturalmente, este trabalho não 
se esgota aqui, as autarquias devem ter uma palavra 
a dizer neste processo, porque se formamos e capta-
mos muito talento, as cidades têm de comportar essas 
pessoas. É, por isso, importante dinamizar o Quadrilá-
tero Urbano, Braga, Barcelos, Famalicão e Guimarães, 
porque tem todas as condições para competir com 
grandes cidades europeias e mundiais; temos aqui 
empresas de topo na indústria e tecnologia, temos re-
cursos humanos de qualidade e muito potencial.

Para a competitividade do Quadrilátero Urbano, 
é imprescindível existir melhor oferta, por exem-
plo, ao nível da mobilidade. Concorda?

Sim, é fundamental. Queremos ter um papel funda-
mental para a criação de novas soluções de mobilida-
de, que permita que esses quatro concelhos estejam 
ligados por ferrovia ou metropolitano. Analisemos os 
quatro concelhos a nível demográfico, instituições de 
ensino, centros de investigação e tecido empresarial: 
se conseguimos agregá-los em termos de economia 
ou mobilidade, por exemplo, haveria potencial para 
criar uma área metropolitana capaz de rivalizar com 
as áreas metropolitanas da Lisboa ou Porto, mas prin-
cipalmente com outras áreas metropolitanas a nível 
europeu. Se em Braga quisermos contratar alguém 
em Guimarães, ou vice-versa, qualquer empresa tem 
de suportar o custo entre as duas cidades por meios 
próprios, porque não existe uma ligação regular. Tam-
bém não existe entre as cidades de Braga e Barcelos, 
ou Barcelos e Famalicão, por exemplo. Por isso, é im-
portante que tenhamos uma palavra forte junto das 
instituições. 

Qual o próximo passo da AEMINHO?

No dia 28 de Maio, teremos a Assembleia Geral Cons-
tituinte. Neste momento, estamos a concluir a lista 
candidata aos os órgãos sociais – Mesa da Assembleia 
Geral, Direção, Conselho Fiscal e Conselho Geral, 
composta por cerca de 40 empresas. Pretendemos 
ultrapassar as 100 empresas no dia 28 de Maio. Neste 
momento, sou presidente da Comissão Instaladora 
e serei candidato à presidência da direção para um 
mandato de três anos. Existirá uma limitação de, no 
máximo, dois mandatos de três anos, porque acredi-
tamos que devem surgir novas ideias e novos inter-
venientes para que as pessoas não se eternizem nos 
cargos. 
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“É absolutamente fundamental 
uma ligação direta por ferrovia 
entre as quatro cidades do 
Quadrilátero Urbano, Braga, 
Barcelos, Famalicão e Guimarães”





“O novo quartel 
deve ser, acima de 
tudo, funcional e 
cumprir a missão”
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COMANDANTE ANTÓNIO FERREIRA
Presidente da Associação Humanitária e Beneficente dos 
Bombeiros Voluntários de Braga

A rranca para o final do ano 
a construção do novo 
quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Braga 
(BVB), na freguesia de 
São Paio D’Arcos, logo à 

saída da variante para nacional 101 para 
Guimarães, um terreno doado pelo Mu-
nicípio de Braga há alguns anos e que 
agora será utilizado. A construção surge 
de uma permuta com um privado: em 
troca do imóvel situado no centro da ci-
dade, no Largo Paulo Osório, o privado 
constrói o novo edifício de acordo com 
as indicações das autoridades e dos BVB, 
vertidas num projeto do Arquiteto Carva-
lho Araújo, que já está em aprovação nas 
entidades competentes. O Comandante 
António Ferreira, presidente da Associa-
ção Humanitária e Beneficente dos Bom-
beiros Voluntários de Braga, foi o impul-
sionador desta ideia, que garante que os 
bombeiros só entregam o atual edifício, 
construído nos anos 1970, quando o novo 
estiver totalmente construído e com to-
das as licenças necessárias de utilização. 
O quartel do futuro está preparado para 
responder às necessidades de espaço da 
corporação, que conta cerca de 150 ope-
racionais, 80 no ativo – e desses, 40 são 
mulheres, não existindo neste momento 
camaratas para cada um dos sexos. 

Em que ponto está o processo da constru-
ção do novo Quartel?

Neste momento, estamos na parte burocráti-
ca. O terreno que nos foi doado pela Câmara 
Municipal de Braga, em São Paio de Arcos, é 
reserva ecológica nacional e reserva agríco-
la. Foi necessário abrir um processo moroso e 
complicado, com muitos documentos, foto-
grafias, declarações, e está, neste momento, 
na Secretaria de Estado para ser aprovado. 
Se essa desafetação do terreno acontecer ra-
pidamente – o que parece que vai acontecer, 
de acordo com as notícias que nos chegam de 
Lisboa –, remeteremos de imediato o projeto 
na Câmara Municipal [na primeira ou segunda 
semana de Abril] para aprovação e licencia-
mento. Antecipadamente, remetemos o proje-
to para a Autoridade Nacional de Proteção Ci-
vil, que o pré-aprovou. É um quartel simples e 
funcional, penso que as aprovações chegarão 
com rapidez. Acredito que possamos iniciar a 
construção no final do Verão. 

No Verão de 2022 estará concluído?

Sim, penso que sim. Se correr tudo normal-
mente, como esperamos. 

É obvio que todos queremos uma casa 
nova, mas a urgência aqui é muita, como já 
fez questão de referir. Porquê?

Este quartel foi construído há 40 anos e, na al-
tura, era um excelente espaço para a realida-
de de então. Era para albergar três ou quatro 
viaturas, os espaços eram apenas para bom-
beiros homens e parecia que era um quartel 
para servir a corporação por muitos anos. A 
vida muda rapidamente e os bombeiros, hoje, 
têm outras funções que não tinham na altura, 
que se resumia a incêndios e acidentes. Hoje, 
é obrigatório termos um espaço para albergar 
um número de operacionais muito maior, mais 
viaturas, mais equipamento, porque a exigên-
cia é diferente. Atualmente, temos mais viatu-
ras de transporte de doentes que propriamen-
te de combate aos fogos e temos uma grande 

responsabilidade junto do INEM. Chegámos 
à conclusão que, neste quartel, no centro his-
tórico da cidade, já não cabemos. Não cabem 
as viaturas, que estão todas na rua, e se temos 
necessidade de as lavar também é na rua que 
o fazemos. Fomos adquirindo viaturas – ou 
renovando ou acrescentado – e não temos sí-
tio para as por… O interior do quartel é muito 
pequeno para o corpo ativo de hoje, cerca de 
150 elementos – 70 a 80 no ativo e os restantes 
na reserva. Desses 80, metade são mulheres e 
metade homens. Não temos camaratas de ho-
mens e de mulheres, assim como balneários. 
É uma gestão complicadíssima. Desde que 
estou aqui, temos tentado dinamizar a associa-
ção, espero poder conduzi-la a patamares de 
excelência e isso só se consegue com mais es-
paço de treino, de formatura, espaços comuns.



“Os sócios aprovaram 
esta solução por 
unanimidade e 
aclamação. É a única 
forma de crescermos”
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Este processo de permuta do edifício com a 
construção do novo quartel acabou por ser 
um processo mais simples que à partida po-
deria parecer. Os associados perceberam a 
urgência?

A ideia não surgiu de um dia para o outro, não 
foi uma decisão tomada de ânimo leve. Aquilo 
que esta direção a que eu presido definiu é que 
não conseguiríamos crescer se nos mantivés-
semos aqui. Foi feito o saneamento financeiro 
da associação, foi feita uma reestruturação 
interna muito grande, com a nomeação do 
quadro de comando [Pedro Ribeiro é o co-
mandante, Cátia Silva adjunta do comando e 
Pedro Dias segundo comandante]. Estamos à 
procura de novas valências de formação dire-
cionada para as empresas, para que elas nos 
possam ajudar sendo associadas… Foi este di-
namismo que nos fez pensar em procurar uma 

nova solução. A Associação Humanitária e Be-
neficente dos Bombeiros Voluntários de Braga, 
como a grande maioria, nunca tem dinheiro e 
seria completamente impossível lançarmo-nos 
a construir um quartel a expensas próprias. An-
dei durante dois anos junto dos organismos, em 
Lisboa, no sentido de perceber se seria possível 
sermos enquadrados num quadro comunitário 
que nos pagasse a construção. Como isso não 
foi possível e não há, neste momento, qual-
quer previsão de abertura desses quadros de 
apoio, e nós não podemos parar, começámos 
a imaginar como poderíamos resolver o nosso 
problema. Surgiu a ideia de alienar o patrimó-
nio que temos aqui [no Largo Paulo Osório, 
em Braga] e com esse valor construir o nosso 
quartel. A associação não é do presidente, que 
se limita a gerir esta casa. Levámos esta ideia a 
uma assembleia geral de sócios onde isto tudo 
foi muito bem explicado e recebemos luz verde 
para avançar, por unanimidade e com aplauso. 
Tendo esta autorização, começámos a falar 
com um promotor que, entretanto, apareceu 
disposto a ser parceiro neste negócio e chegá-
mos a bom porto: o negócio está feito, o con-
trato está assinado.

Em que moldes?

A cidade já conhece, foi público, mas repito 
aqui com todo o gosto: o promotor comprome-
te-se a construir o quartel que, neste momen-
to, está projetado e em aprovação. Quando o 
novo quartel estiver pronto, nós estregamos 
este edifício no prazo de 60 dias e fazemos a 
escritura nesse momento. 

Qual o valor de construção?

A construção estará a cargo do promotor, de 
acordo com o nosso projeto e as caraterísticas 
técnicas que nós e as autoridades definirem. 
Penso que a construção andará nos 1,5 a 1,7 mi-
lhões de euros.

Que será o valor de mercado deste edifício.

Sim, exatamente.

Acaba por ser uma segurança extra para a 
associação saber que só acontecerá a mu-
dança quando o quartel estiver concluído e 
vistoriado pelas autoridades.

Sim, exatamente. Quando estiver pronto a usar. 
A partir dessa data, teremos 60 dias. Acredito 
que correrá tudo bem, porque o promotor tem 
sido inexcedível, tanto no acompanhamento 
da construção, como no cumprimento de tudo 
o que está previsto. No dia da apresentação do 
projeto, esteve cá o presidente da Câmara, o 
Dr. Ricardo Rio, o arquiteto Carvalho Araújo, o 
promotor José Marques…. Estamos todos im-
buídos em fazer isto bem. O que queremos é 
um quartel funcional, simples, de pouca manu-
tenção, com espaço suficiente, com margem 
de crescimento, se o precisarmos de fazer nos 
próximos anos. Além disso, é ao lado da circu-
lar da cidade, com acessibilidades muito boas e 
saída para todo o lado com rapidez e facilidade. 
Aquele quartel ficará cá por muitos anos.
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Que valências terá o novo espaço?

Vai haver uma zona de estacionamento exterior 
coberta que vai permitir guardar todas as viaturas 
de transporte de doentes. Tem uma área que nos 
permite, se no futuro se proporcionar, construir uma 
clínica de fisioterapia, uma valência que nos poderia 
dar uma nova fonte de rendimento. Temos algumas 
ideias para o aproveitamento da água do rio que 
passa mesmo ao lado do terreno e se nos vão permi-
tir, por exemplo, ter acesso a programas estatais que 
nos permitam ter painéis solares, de modo a reduzir a 
fatura energética e tornar o quartel mais sustentável. 
Em termos de edifício, o espaço que perspetivámos 
tem duas grandes áreas. A operacional, que permite 
albergar todas as viaturas de combate e intervenção 
no seu parque. Vão ficar alguns lugares vagos que 
nos permita alimentar a esperança de termos novas 
viaturas. Vamos ter uma oficina para reparações, que 
nos faz tanta falta, e uma zona de lavagem de viatu-
ras. Quando os bombeiros chegarem, haverá uma 
zona em que eles tiram os EPI [Equipamentos de 
proteção individual] para serem higienizados, uma 
zona de balneários femininos e masculinos com ca-
cifos próprios e, por cima, as camaratas feminina e 
masculina, sala de estar e copa. Nesta área, está pre-
vista a sala de controlo de entradas e saídas. Ao lado, 
estará a área administrativa: salas individuais para os 
elementos de comando, salas para equipamentos e 
armazém; a sala de formação, que tanta falta nos faz; 
a secretaria geral; os gabinetes dos órgãos sociais da 
associação e ainda um pavilhão grande multifuncio-
nal. Temos a ambição de criar um pequeno museu 
e biblioteca, para que possamos guardar condigna-
mente todo o espólio da associação e que possa ser 
mostrado a quem nos visita.

Sendo grande parte da corporação jovem e vo-
luntária, não tem receio que, ao deslocalizar o 
quartel para uma zona mais periférica, acabe 
por perder efetivos, por exemplo, por causa de 
ser mais longe e uma zona que não tem tantas 
linhas de autocarro como o centro?

Esse foi um assunto que me preocupou muito, 
quando analisámos a viabilidade de construção no 
terreno que a Câmara Municipal nos doou. Andei al-

guns meses com isso na cabeça; fui com o meu carro 
lá várias vezes, testei a saída para o Porto, para Gui-
marães, para o centro de Braga, para o Hospital… Fui 
constatando que, afinal, o quartel não está assim tão 
longe do centro da cidade. Atualmente, os quarteis 
estão a ser construídos à saída das cidades e, em re-
lação aos Bombeiros Sapadores, também está bem, 
porque uma fica a sul da cidade e outra a norte, ou 
seja, a cidade fica mais bem dividida, o que poderá 
beneficiar na mais rápida intervenção. Falámos com 
os bombeiros da corporação sobre o assunto, se iria 
causar problemas de deslocações… juntando tudo 
isto, decidimos avançar. Claro que eu fico a pensar 
que, para os piquetes noturnos principalmente, po-
derá ser diferente. Mas é uma habituação que che-
gará, até porque o conforto deste quartel é muito 
melhor – inclusive, pretendemos ter uma sala de es-
tudo, porque temos muitos bombeiros estudantes. 
Também alimentamos a esperança de ter junto do 
quartel uma área desportiva. Não digo um pavilhão, 
mas um ringue ou um polivalente que permita pra-
ticar desporto. É importante que os bombeiros se 
sintam bem no quartel, que até possam levar a sua 
família mais chegada ao quartel ao fim de semana… 

É um quartel pensado para a comunidade.

Temos tido contacto com muitas escolas da cidade, 
que gostavam de nos visitar e perceber a vida dos 
bombeiros, mas temos imensa dificuldade em rece-
ber pessoas nas atuais instalações e mostrar o que 
fazemos. No novo quartel, vamos poder ter esta in-
teração com a comunidade que não temos agora e 
que achamos que é muito importante. Não só para 
os mais novos, mas também para os menos novos.

Referiu a questão da sustentabilidade: deixar 
um quartel de baixo custo de manutenção foi 
um pedido expresso ao arquiteto? Podia haver 
a tentação de fazer algo imponente…

Nós quisemos um quartel prático, funcional e, aci-
ma de tudo, adequado à nossa missão. E, claro, a 
manutenção era importante, porque temos sempre 
pouco dinheiro e o que temos tentamos direcioná-
-lo para a aquisição de EPI. Basta ver o que se está a 
passar nestes dois anos, com a pandemia. Falámos 
várias vezes com o Carvalho Araújo, que se mostrou 
sensível a esta questão, criando um espaço total-
mente coberto, num material que tem um revesti-
mento térmico que permite ter uma temperatura 
com poucas oscilações; tem muita luz… toda o dese-
nho foi pensado com esse objetivo. 

A permuta permite não ter gastos na constru-
ção, mas o quartel tem de se ‘vestir’. Como es-
pera conseguir dar aos bombeiros o conforto 
necessário?

Contamos com toda a sociedade para nos ajudar a 
criar melhores condições para os nossos bombeiros. 
As camas que temos aqui já não têm condições, os 
armários… todo o mobiliário que usamos agora está 
obsoleto, enferrujado e sem condições. Tentamos 
fazer o melhor, mas nem sempre conseguimos. 
Quando assumimos, prometemos a toda a corpo-
ração que lutaríamos por melhores condições para 
eles e é isso que vamos ter de conseguir. Braga ne-
cessita de ter um corpo de bombeiros voluntários 
com muita gente, com formação de acordo, mas 
também temos de lhes dar condições para cumpri-
rem a sua missão.

A organização da hierarquia e a restruturação 
financeira, juntamente com o aumento de só-
cios, foram os seus objetivos quando assumiu a 
corporação. Os dois primeiros estão resolvidos, 
o terceiro não. É uma pedra no sapato?

Sim, sem dúvida. Conseguimos ‘respirar’ melhor 
agora, em termos financeiros, e, finalmente, orga-
nizámos a estrutura de comando no ano passado, 
como já referi. Estou muito satisfeito com os elemen-
tos que escolhemos, são jovens mas já com cerca de 
20 anos de bombeiro. São formados e podem ir lon-
ge. Se conseguirmos dar-lhes uma boa retaguarda, 
eles vão ser uns grandes comandantes. Temos uma 
recruta a decorrer este ano e espero que, em 2022, 
possamos fazer outra, há muitos jovens a juntarem-
-se a nós, mesmo sabendo que a recruta dura um 
ano. Em relação à captação de novos sócios, é um 
sonho que ainda não consegui. Andamos perto dos 
2500, mas eu sonhava, há cinco anos, que conse-
guiríamos ser 25 mil. Afinal de contas, é tão fácil ser 
sócio, pode pagar no multibanco, no computador, e 
por um euro por mês… talvez merecêssemos outra 
resposta da cidade. Provavelmente, ainda não fize-
mos tudo o que era preciso. Vamos continuar a ser 
competentes, vamos continuar a trabalhar, para que 
um dia sejam as pessoas a sentirem que têm de ser 
associadas. Acredito que, com o novo quartel, talvez 
possamos ter um incremento que necessitamos.

“É fundamental que os 
custos de manutenção 
sejam baixos, porque 
temos de direcionar o 
nosso dinheiro para os 
equipamentos de proteção 
individual e para as 
viaturas”





raga é um dos municípios que integra a Rede de Cidades 
Portuguesas – Capital Europeia da Economia Social 2021, 
que foi formalizada esta a 29 de Março. A cerimónia de as-
sinatura da Carta de Compromisso entre as cidades de Bra-
ga, Cascais, Coimbra, Sintra, Torres Vedras e a Cooperativa 
António Sérgio para a Economia Social, decorreu no Palá-

cio Nacional de Queluz, em Sintra, no âmbito da Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia.

No âmbito da Capital Europeia da Economia Social (CEES) 2021, Braga tem 
já delineado um conjunto de iniciativas de relevância para o sector da Eco-
nomia Social.

Formação sobre investimento de Impacto para o tecido empresarial local, 
a cooperação ibérica na promoção da Economia Social, a apresentação de 
boas práticas no âmbito da CEES 2021, o desenvolvimento do conceito de 
academia de empreendedorismo social para refugiados ou a criação da Rede 
de Cooperação Europeia entre cidades tituladas de CEES, são algumas das 
iniciativas que o Município de Braga irá desenvolver ao longo do presente 
ano.

Na cerimónia de apresentação da CEES 2021, a vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Braga, Sameiro Araújo, referiu que Braga tem contribuído 
significativamente para o reconhecimento da Economia Social, através do 
“reforço e do investimento nas organizações da Economia Social, no apoio 
financeiro e técnico, mas também ao nível conceptual com sucessivos inves-
timentos na realização de estudos e documentos estratégicos”.

Na sua intervenção, a vice-presidente da Autarquia explicou que o Município 
“continua a expandir a sua base de conhecimento nesta área, através da par-
ticipação em redes internacionais, enquanto aumenta a consciencialização 
sobre a contribuição das organizações de economia social para um cresci-
mento inclusivo e sustentável do território”.

“O Município tem tido nas suas estratégias sociais, culturais, ambientais e 
de juventude iniciativas como os Laboratórios de Inovação de Braga, onde 
se insere o Human Power Hub – Centro de Inovação Social de Braga. Ou o 
Centro de Juventude de Braga, onde se trabalha de forma especial os Di-
reitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a própria 
estratégia Braga27, a nossa candidatura para Capital Europeia da Cultura no 
ano de 2027, dá especial atenção aos processos de inclusão, participação e 
governança democráticas”, afirmou Sameiro Araújo, durante a cerimónia 
presidida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho.

Sameiro Araújo deu ainda conta dos quadros de intervenção do Fundo So-
cial Europeu, através do financiamento a projetos CLDS 4G ou Programa 
Escolhas 8G, com forte impacto no Município de Braga, apontando ainda o 
esforço das Universidades presentes no Concelho em estudar o Impacto da 
Economia Social.

Esta é a primeira vez que, a nível europeu, é criada uma rede nacional de cida-
des para CEES, um sector que tem muito contribuído para o desenvolvimen-
to inclusivo e sustentável dos territórios.

Este ano coube a Portugal indicar a CEES, no âmbito da Presidência Portu-
guesa do Comité de Monitorização da Declaração do Luxemburgo, que inte-
gra 18 países da União Europeia.

Após um processo de consultas, lançado pela Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social, por delegação do Ministério do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social, o modelo escolhido foi o de uma rede de cidades 
constituída por Braga, Cascais, Coimbra, Sintra e Torres Vedras.

Esta rede deverá manter-se ativa além de 2021, com a possibilidade do seu 
alargamento a outros municípios portugueses.

BRAGA INTEGRA REDE DE CIDADES 
DA CAPITAL EUROPEIA DA ECONOMIA 
SOCIAL 2021
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oi oficialmente inaugurado o Gabinete Municipal de Saúde, sen-
do apresentado simultaneamente o Plano Municipal de Saúde. 
O Gabinete Municipal de Saúde, situado no Shopping Santa 
Tecla (Rua Professor Machado Vilela nº 120 - 1º Piso), agrega to-
dos os projetos que o Município de Braga desenvolve na área da 
saúde e bem-estar.
Atualmente está em funcionamento no local o Centro de Apoio 

à Saúde Oral do ‘Braga a Sorrir’ e o Centro de Medicina Desportiva de Braga 
(CMDB). No início de Maio irão abrir os Gabinetes de Apoio à nutrição, psico-
logia e prescrição de exercício físico. Está também em estudo a possibilidade 
de desenvolver campanhas de sensibilização, juntamente com o Projeto Ho-
mem, direcionadas para a dependência de ecrãs, um tema que tem vindo a 
causar crescente preocupação nas autoridades de saúde.
Relativamente ao Plano Municipal de Saúde (PMS), elaborado para o perío-
do compreendido entre 2021 e 2026, trata-se de um documento essencial 
para a definição a longo prazo das políticas municipais nesta área. Pretende 
contribuir para a promoção da saúde e prevenção da doença da população 
Bracarense, através da articulação com diversos agentes, orientando a sua 
atuação para o alcance de uma Cidade mais saudável.
O documento pode ser consultado em: https://www.cm-braga.pt/archive/
doc/Plano_Municipal_de_Saude.pdf
Como sublinhou Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, tor-
na-se evidente o papel de enorme importância que a atuação municipal tem 
na promoção e protecção da saúde e bem-estar dos cidadãos. “As cidades e 
os seus decisores estão numa posição única para proporcionar a adequada 
liderança para a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Ao longo do tempo os 
municípios, em articulação com os parceiros locais, foram assumindo cada 
vez mais protagonismo nesta área. Este documento vem ajudar-nos a ter-
mos uma perspetiva transversal das respostas existentes na área da saúde e a 
desenhar as políticas adequadas face aos problemas identificados”, afirmou, 
referindo ainda que as novas instalações do Gabinete Municipal de Saúde 
permitem aos profissionais e às pessoas que procuram o espaço usufruir de 
excelentes condições. 
Para alcançar os objetivos elencados no PMS foram delineados cinco aspetos 

relevantes a ter em consideração: a promoção do bem-estar físico e mental; a 
prevenção de comportamentos de risco; a promoção de literacia e educação 
para a saúde; a equidade, cidadania e igualdade de género e a qualificação 
ambiental e desenvolvimento territorial.
O desenvolvimento da sociedade tem-se traduzido num peso crescente de 
influência das condições socioeconómicas, culturais e ambientais no estado 
de saúde do indivíduo. Neste plano é traçado um perfil de saúde de Braga, 
isto é, uma extensa análise à realidade local que inclui fatores como a carac-
terização sociodemográfica, ambiente, população, escolaridade, economia, 
criminalidade, habitação, natalidade, mortalidade e cuidados de saúde.
Os Eixos Estratégicos do Plano Municipal de Saúde incluem a capacitação 
do indivíduo, a criação de comunidades e ambientes promotores de saúde, 
a diminuição do impacto das doenças não transmissíveis (DNT’s) na popula-
ção, a melhoria da esperança de vida saudável e a centralização do sistema 
de saúde nas pessoas e na sua qualidade de vida.

erca de 400 alunos do Concelho de Braga participaram 
na 11.ª edição das Olimpíadas de Educação Financeira ‘No 
Poupar está o Ganho!’. Promovido pelo Município de Bra-
ga em parceria com a CIM Cávado e a Fundação Dr. An-
tónio Cupertino de Miranda, este projeto visa sensibilizar 
os alunos para a  área da educação financeira, abordando 
a importância do dinheiro e dos comportamentos respon-

sáveis na gestão das finanças pessoais.

No escalão de 1.º e 2.º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, a turma do 1.ºSME3 
da Escola Básica de Este - São Mamede foi vencedora nacional e municipal, 
enquanto a turma GUA7 do 4.ºano da Escola Básica de Gualtar foi vencedora 
a nível municipal, no escalão do 3.º e 4.º ano, do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Lídia Dias, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Braga, felicita to-
dos os participantes e as turmas vencedoras pelos resultados alcançados. “É 
com enorme agrado e sentimento de orgulho que assistimos ao sucesso da 
implementação dos projectos nas escolas de Braga”, refere.

Para a vereadora, a participação em iniciativas que forneçam aos alunos fer-
ramentas capazes e eficazes para o seu sucesso educativo, desenvolvendo 
uma literacia financeira responsável, ajuda-os a serem melhores cidadãos e a 

estarem mais preparados para o seu projecto de vida pessoal e profissional”, 
completa Lídia Dias.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUI 
PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO 
DA DOENÇA DA POPULAÇÃO BRACARENSE

ALUNOS DE BRAGA PREMIADOS NAS 
OLIMPÍADAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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o Plano de Ação do Gabinete de Crise e da Transição 
Económica do Município de Guimarães consta um con-
junto de medidas de médio prazo com vista à transição 
económica e digital do tecido empresarial da região. Uma 
delas, os Projetos Colaborativos, está já em fase muito 
avançada e tem vindo a ser trabalhada com um conjunto 

de empresas e investigadores de referência, quer pela notoriedade e projetos 
de sucesso empresarial dos primeiros, quer pelo currículo académico e pela 
experiência de transferência de conhecimento dos centros de investigação 
para as empresas dos segundos.

O trabalho que desde o início tem vindo a ser desenvolvido traduziu-se, entre 
outras iniciativas, na produção de um documento de 64 páginas que descre-
ve, projeto a projeto, e avalia em pormenor todas as medidas que pretendem 
transformar processos e dinamizar novas soluções. As temáticas escolhidas 
vão de encontro a um conjunto de objetivos que têm por base a transforma-
ção do tecido empresarial da região, dando prioridade às tecnologias que 
viabilizam a transformação digital da produção, das cadeias de valor e dos 
modelos de negócio globais. Paralelamente, procurou-se identificar temas 
tecnológicos capazes de incentivar a colaboração já existente entre institui-
ções de ensino e de investigação, empresas e autarquia, mas que também 
pudessem constituir desafios de desenvolvimento científico e tecnológico, 
na capacitação de recursos humanos e na transferência de conhecimen-
to para as empresas.  Assim, como temas tecnológicos estruturantes para a 
agenda que motiva o Plano de Acão G>SET, considerou-se estratégico sina-
lizar a Internet das Coisas (IoT), a robótica, a inteligência artificial ou a análise 
de dados (“big data”), o e-commerce, mas também outras áreas tão diversas 
como a medicina regenerativa e de precisão, a biotecnologia, a mobilidade 
suave, a agricultura ecológica, o design, a computação avançada, a economia 
circular, a racionalização energética ou as plataformas de educação a distân-
cia. Sendo esta uma iniciativa com coordenação geral a cargo do Gabinete de 
Crise e da Transição Económica do Município de Guimarães e merecendo o 
forte apoio de toda a estrutura autárquica, foram constituídas equipas espe-
cificas para cada um dos projetos, compostas por investigadores provenien-
tes dos diversos centros de investigação parceiros e por diversas empresas 
e indústrias da região. Criaram-se, através deste modelo, sinergias e pontos 

de contacto entre entidades que, de outra forma, não teria sido possível fo-
mentar. A gestão técnica de cada um dos sete projetos cabe aos respetivos 
investigadores coordenadores, cujo trabalho se desenvolveu de acordo com 
as necessidades identificadas pelas empresas parceiras. 

Este é um modelo de trabalho desenvolvido em copromoção, a partir do qual 
se procurará assumir uma gestão tripartida entre a rede municipal – por via do 
G>SET –, os centros de investigação – através dos investigadores coordena-
dores – e o tecido empresarial – através das empresas e entidades parceiras 
de cada um dos sete projetos. A expectativa dos proponentes é que os resul-
tados finais constituam importantes mais-valias competitivas para as empre-
sas e para a região e que a metodologia adotada possa assumir um caráter 
replicador e exponencial para outras realidades e outras geografias.

Neste contexto, e com base nestes objetivos basilares, foram estabelecidos 
os seguintes temas de projetos colaborativos: Fábrica do Futuro (automação 
e robotização, interface homem-máquina, fabrico aditivo, internet das coi-
sas e cibersegurança); Logística Inteligente (digital analytics, rastreabilidade, 
gestão de fluxos, picking e expedição, automação e sustentabilidade logís-
tica); Dispositivos Médicos e Equipamentos de Proteção Individual (têxteis 
não-tecidos, revestimentos, eletrónica integrada e flexível e sensorização); 
Agricultura Segura e Sustentável (rastreabilidade, agricultura de precisão, 
embalagens biodegradáveis, economia circular, digitalização de processos 
e segurança alimentar); e-Commerce (integração e interoperabilidade entre 
ERP (Enterprise Resource Platforms) e e-C, gestão de fraude, inteligência 
artificial e data driven enterprises); Showroom Virtual Guimarães (realidade 
virtual, aumentada e mista e digital twins); Digitalização da herança cultural 
(digitalização, reconhecimento ótico de carateres e mecanismos de orga-
nização de conteúdos, baseadas em técnicas de inteligência artificial e text 
mining).

Os Projetos Colaborativos do Plano de Ação do Gabinete de Crise e da Tran-
sição Económica do Município de Guimarães envolvem a autarquia, 2 ins-
tituições de saúde pública, 2 instituições de ensino superior, uma fundação 
e uma biblioteca pública, 10 centros de investigação, 8 investigadores e 18 
empresas.

SETE PROJETOS COLABORATIVOS PARA 
A TRANSIÇÃO ECONÓMICA E DIGITAL 
DO TECIDO EMPRESARIAL
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ACORDOS COM OS PRINCIPAIS SEGUROS E CONVENÇÕES, INCLUINDO ADSE
GASTROENTEROLOGIA E CARDIOLOGIA COM ACORDO SNS/P1

Anestesiologia
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica e 
Reconstrutiva
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Endocrinologia
Estomatologia
Gastroenterologia

Ginecologia-Obstetrícia
Hematologia Clínica
Imunoalergologia
Medicina Dentária
Medicina Geral e Familiar
Medicina Interna
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia
Nutrição Clínica
Oftalmologia
Oncologia Médica
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia

Consulta
Bloco Operatório
Imagiologia
   Ressonância Magnética
   TAC 
   Ecogra�a
   Mamogra�a
   Raio-x
Exames
   Gastroenterologia
   Cardiologia
   Oftalmologia
   Otorrinolaringologia
   Pneumologia
   Outros
Análises Clínicas

ESPECIALIDADESÁREAS
Pediatria
Pedopsiquiatria
Pneumologia
Psicologia
Psiquiatria
Reumatologia
Terapia da Fala
Urologia

Informações e marcações: 
+351 253 079 579

ATENDIMENTO SEM MARCAÇÃO 

 8h-24h

Com tecnologia de ponta
e uma equipa de excelência,
O HOSPITAL LUSÍADAS
BRAGA ESTÁ PRONTO
PARA CUIDAR 
DE SI.
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ACB – Associação Comercial 
de Braga aderiu à CIP – Con-
federação Empresarial de 
Portugal, organismo de cúpula 
do associativismo empresarial 
português e membro perma-

nente do CES - Conselho Económico e Social. 

Ao integrar a CIP, a ACB passa a participar ati-
vamente na atividade de duas confederações 
empresariais portuguesas (CIP e CCP – Confe-
deração do Comércio e Serviços de Portugal), 
contribuindo para o desenvolvimento susten-
tável da economia portuguesa e, em especial, 
para a defesa dos interesses dos setores mais 
relevantes para a economia nacional, como a 
indústria, a construção, o comércio, o turismo, 
os serviços, entre outros. Para Domingos Ma-
cedo Barbosa, presidente da ACB, a adesão 
à CIP é um passo fundamental no processo 
de transformação organizacional da ACB em 
‘Associação Empresarial de Braga’ e do con-
sequente processo de alargamento da base 
associativa e setorial de representação desta 
instituição empresarial mais que centenária, 
no sentido de ser, cada vez mais, a voz de to-
das as empresas e setores da Região de Braga. 
Com a adesão à CIP, os associados da ACB vão 
beneficiar de novos serviços de informação 
especializada, formação, assessoria técnica e 
económica, bem como das diversas iniciativas 
e projetos desenvolvidos pela CIP para as em-

presas, enfatizou ainda o presidente da ACB. A 
CIP tem como missão ser a voz das empresas 
e dos empresários e contribuir para o progres-
so do país, garantindo a defesa dos interesses 
de todas as empresas, de todos os setores de 
atividades e de todas as regiões de Portugal”, 
defendeu o responsável. Simultaneamente, a 
ACB faz também parte da recém-criada CON-
FMINHO, que reúne a CEDRAC (Associação 

Comercial de Braga, associações comerciais e 
industriais de Esposende, Vila Real, Barcelos, 
Vila Nova de Famalicão e Vizela e Fafe) com a 
CEVAL (associações empresariais de Ponte de 
Lima, Viana do Castelo, Valença, Arcos de Val-
devez, Ponte da Barca e Monção e Melgaço. 
[na foto, o grupo de associações representadas 
na apresentação da CONFMINHO.

o passado dia 3 de abril, a 
Cerveja Letra recebeu a 
notícia que foi premiada 
no Concours International 
de Lyon, França, com um 
total de 4 medalhas con-

quistadas. Nesta edição, em que estiveram à 
prova mais de 9.300 amostras degustadas, 
43 países representados e a Cerveja Letra 
arrecadou três medalhas de ouro, atribuídas 
a Letra D - Red Ale, à edição do do 7º Ani-
versário (Cherry and Blueberry Wild Ale) e à 
Cervejola Old Brandy Inspired Imperial Bro-
wn Ale (cerveja desenvolvida em parceria 
com a Adega de Ponte da Barca) e uma de 
prata atribuída à Oak Golden Sour. 

“Numa época tão conturbada é importante 
ver a qualidade das cervejas Letra distingui-

da e apreciada em prestigiados concursos 
internacionais, como o Concours Interna-
tional de Lyon. Os excelentes resultados das 
cervejas Letra a concurso confirmam cada 
vez mais o reconhecimento por parte dos 
especialistas e a sua apreciação por parte 
de público internacional, reforçando a qua-
lidade da cerveja Letra e o reforço da sua 
posição no mercado da cerveja artesanal.”, 
explicou 

ACB ADERE À CIP - CONFEDERAÇÃO 
EMPRESARIAL DE PORTUGAL

“FOI OURO SOBRE MOSTO!”
LETRA GANHA 4 MEDALHAS INTERNACIONAIS NO CONCURSO DE LYON
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ste é um ano de comemorações e, além do quarto de sécu-
lo da biblioteca vila-verdense, também há outra efeméri-
de que merece ser assinalada: os 150 anos do nascimento 
do seu patrono (20 de Agosto de 1871). E é neste cenário 
que a vereação da cultura de Vila Verde, personificada na 
vereadora Júlia Fernandes, escolheu Sílvia Mota Lopes 

para assinalar o momento. Uma artista multifacetada, que também é 
Educadora de Infância, e que mistura várias artes numa linguagem ar-
tística forte e sentimental, em viagens pela pintura, escrita, ilustração e 
até música. Até dia 30 de Abril, a artista apresenta “Pintar com Poesia: 
devaneios, palavras, traços e cor”. Conheça agora a artista. 

Quando decidiu desenvolver a sua componente artística? Surgiu 
primeiro que a opção profissional pela educação de infância?

Desenho e pinto desde pequena. Foi sempre um ato inato que desenvolvi 
com a prática ao longo dos anos. O meu avô incentivava-me a desenhar 
e pintar. Foi algo que me deu sempre muito prazer. A minha opção pro-
fissional sempre foi ser Educadora de Infância, pois através da educação 
de infância poderia conjugar e desenvolver todas as formas de expressão 
artística, nomeadamente a dança, a música, o desenho e a pintura. Não 
abrangeria apenas um domínio artístico, mas sim variadíssimos domínios 
artísticos. Ao longo destes anos, a componente artística foi sempre a mi-
nha essência, a minha procura, o meu encontro e desencontro. Uma das 
minhas paixões a par da vida profissional e familiar. 

Como se define, enquanto artista, visto que aborda várias áreas no 
seu trabalho, como a pintura, a escrita ou a ilustração?

A escrita é algo recente. Foi há dez anos quando a aventura da escrita 
começou, e curiosamente, foi através de uma pintura que comecei a 
escrever. A imagem despontou primeiro e só depois emergiu a escrita. 

Fui ilustradora e escritora do meu primeiro livro. Não sei bem como me 
definir enquanto artista, mas penso ser polifacetada. Uma artista versátil, 
onde nessa versatilidade possuo a minha marca pessoal, a minha identi-
dade. Tento dar o meu melhor em tudo o que faço, tendo consciência das 
minhas limitações e conhecimentos.  Algo que valorizo é a honestidade e 
a autenticidade do artista. Ter a nossa própria voz. Uma voz identificável.  
Visualizar algo e identificar o autor, o artista como obra sua.  

Que área lhe dá mais prazer?

Todas as áreas me dão prazer. Sinto prazer quando escrevo, ilustro ou 
pinto. Normalmente, pinto mais na primavera e no verão. A escrita deixo-
-a para os dias mais frios e curtos, talvez essencialmente pelas caraterísti-
cas do tempo. Contudo, todos os momentos são bons quando a vontade 
ou a demanda surge.

De que forma o seu trabalho como educadora de infância é trans-
portado para a pintura, ilustração e escrita?

Eu perguntaria também noutra perspetiva “De que forma a minha pin-
tura, ilustração e escrita são transportadas para o meu trabalho como 
Educadora de Infância?”  Quando pego na guitarra e canto, faço cantar, 
quando desenho e pinto, motivo a fazer o mesmo, quando ilustro, estou 
a motivar a registar uma história. Um dia, num supermercado encontrei 
a mãe de uma ex-educanda e fiquei comovida quando ela me disse que 
a filha seguiu música, quis aprender um instrumento porque a professo-
ra Sílvia a motivou. Fui eu que lhe incuti esse gosto.  Sentir que consigo 
incentivar as crianças através do que faço é uma alegria imensa. Agora 
respondendo à pergunta, é óbvio que as crianças também me inspiram, 
ajudam-me a crescer como artista e fazem parte da minha arte. São par-
tilhas, vivências de muita reciprocidade e aprendizagem mútua. 

ARTE DE SÍLVIA MOTA LOPES CELEBRA 
25 ANOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
PROFESSOR MACHADO VILELA 

E
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     Dispomos de estacionamento gratuito

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

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

A Endodontia é uma área da Medicina Dentária que se dedica ao 
tratamento da patologia da polpa dentária e tecidos que rodeiam 
a raiz do dente.

O tratamento endodôntico tem como objetivo a instrumentação 
e desinfeção do espaço ocupado pela polpa dentária (canais radi-
culares) e posterior preenchimento com um material biocompatí-
vel para promover o selamento dos canais e prevenir a entrada de 
bactérias. Após este procedimento é de extrema importância res-
taurar definitivamente a coroa do dente o quanto antes, seja com 
uma restauração convencional (recorrendo a resinas compostas) 
ou com uma coroa fixa. O tratamento endodôntico está indicado 
nos casos em que o dente se encontra muito destruído por cárie 
dentária, fraturas, traumatismos ou desgaste severo.

O tratamento endodôntico permite recuperar dentes que de outra 
forma seriam extraídos. Pretende-se que um dente tratado endo-
donticamente dure a vida toda, no entanto, se a higiene oral não 
fora adequada e se não se fizerem visitas regulares ao Médico Den-
tista, de forma a controlar clínica e radiograficamente o dente em 
causa, podem surgir problemas tais como a cárie ou fraturas dentá-
rias, levando ao fracasso do tratamento endodôntico ou até mesmo 
à extração do dente.

Quando bem executado, a taxa de sucesso do tratamento endo-
dôntico é elevada. No entanto, alguns fatores podem levar ao insu-
cesso do tratamento, tais como: dentes com anatomias complexas, 
canais calcificados, falhas no preenchimento dos canais, restau-
rações inadequadas ou desajustadas, ou infeções que persistem. 
Perante estes casos é fundamental, o Médico Dentista fazer uma 
avaliação minuciosa e ponderar o retratamento endodôntico (não-
-cirúrgico ou cirúrgico). O retratamento é geralmente uma re-in-
tervenção com um grau de dificuldade mais elevada, comparativa-
mente ao tratamento endodôntico inicial.

O retratamento endodôntico não-cirúrgico consiste na remoção 
do material obturador do interior dos canais, na sua re-instrumen-
tação e desinfeção, seguido de um novo preenchimento dos canais. 
Por outro lado, o retratamento endodôntico cirúrgico trata-se de 
uma intervenção com o objetivo de remover cirurgicamente, todos 
os tecidos inflamados e infetados da extremidade da raiz, sendo 
colocado um material selador na parte terminal do canal radicular.

Hoje em dia, graças a todos os avanços científicos e tecnológicos 
na área da Endodontia, o (re)tratamento endodôntico permite sal-
var dentes, preservando-os do ponto de vista estético e funcional.

Dra. Inês Ferreira Dra. Paula Rodrigues
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O que significa esta exposição em Vila Verde, que fica patente até 
30 de Abril? Quer fazer-nos um roteiro das obras expostas?

Tinha uma possível exposição à vista, mas não conseguia dar-lhe um 
mote, por isso mesmo decidi pintar poesia de diversos poetas. À medida 
que ia pintando, o entusiasmo era visível entre todos. Fui ‘convidando’ e 
acrescentando à lista dezenas e dezenas de poetas e poemas para pintar.  
A ideia de realizar esta exposição surgiu do facto de não querer partilhar 
somente a minha arte, a materialização das minhas emoções e vivên-
cias, mas pintar a poesia de outros autores, conjugando, não somente o 
que é meu, mas a palavra e emoções do “outro”, criando e fortalecendo 
uma pluralidade de pensamentos, emoções e vivências através da mi-
nha linguagem pictórica. Foi essencialmente “L’invitation au voyage” de 
Baudelaire configurada em “Sou Viagem” da Poetisa Maria Isabel Fidal-
go que deu asas a esta aventura pictórica “um pássaro veio acordar-me 
a noite e trouxe a luz nevoenta da alba” e como “Nenhum pássaro voa 

olhando para as suas asas” como alude Fabrício Carpinejar, não quis fa-
zer esta viagem sozinha. As palavras dos poetas fizeram-me “fome nos 
dedos”. A Dra. Júlia Rodrigues Fernandes, Vereadora da Educação, Cul-
tura e Ação Social, sabendo da minha vontade de realizar esta exposição 
conjugando pintura e poesia, sugeriu-me integrar a exposição no ano 
em que a Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela completa 25 
anos de vida e que se comemoram os 150 do nascimento do seu Patro-
no. Aceitei de imediato e foi um prazer integrar na exposição uma pintura 
do Patrono como forma de o homenagear, bem como cinco poetas Vila-
verdenses. Esta exposição inclui trinta pinturas e trinta poetas.  A minha 
pintura autobiográfica também vai fazer parte da exposição e foi capa do 
catálogo que regista de uma forma memorável a exposição de pintura e 
poesia que decorrerá do dia dez a trinta de abril na Biblioteca Municipal 
Professor Machado Vilela em Vila Verde. 

“ESTA EXPOSIÇÃO 
RESULTA DE UMA 
‘VIAGEM’ QUE 
FIZ COM VÁRIOS 
POETAS”





É um dos espaços onde se compra o melhor bacalhau do 
mundo, com uma oferta diferenciadora em relação a tudo 
o que encontra no mercado! O Mercado Bacalhoeiro con-
seguiu marcar posição na oferta premium e gourmet da 
cidade de Braga, com uma oferta de qualidade inques-
tionável em produtos tipicamente portugueses, como os 
enchidos, queijos, doçaria portuguesa ou garrafeira de ex-
celência, assim como mariscos, carnes, conservas e temper-
os, entre muitas outras especialidades. 

Desde a sua fundação, o Mercado Bacalhoeiro coloca em 
destaque tudo o que é tradicional, com um toque de ino-
vação. Se isso sempre aconteceu na zona da loja, agora 
também pode apreciar e provar as melhores sugestões ao 
almoço ou lanche, cortesia do Chefe Rui Cardoso. Diaria-
mente, sugestões deliciosas para um momento de prazer 
gastronómico, com os melhores ingredientes!

O Mercado Bacalhoeiro é um espaço de experimentar, de 
saborear, de descobrir, mas também de aprender! Esteja 
atento(a) às nossas redes sociais e descubra os showcoock-
ings, workshops e provas que realizamos regularmente. 

Antes de terminar, só mais uma coisa: já provou as Bolas de 
Berlim que recebemos, quinzenalmente? Simplesmente 
divinais e o número de fãs cresce de dia para dia!

O MERCADO BACALHOEIRO:
DOIS ESPAÇOS, OS MESMOS SABORES!
Além do espaço situado na rua Professor Carlos Lloyd, ago-
ra o Mercado Bacalhoeiro também está na renovada Praça 
(Mercado Municipal), um novo espaço cheio de sabor!



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

A Praça
Praça do Comércio
4700-370 Braga



literatura infantil está a viver uma fase dourada, elevando 
o leitor a coautor e afirmando-se por vezes como “obra 
de arte” entre a concorrência feroz de suportes visuais 
e digitais. Quem o diz é Diana Martins, do Centro de In-
vestigação em Estudos da Criança da Universidade do 
Minho e autora da primeira tese de doutoramento sobre 

o livro-brinquedo em Portugal. Esta sexta-feira, 2 de abril, assinala-se o 
Dia Internacional do Livro Infantil.

Diana Martins analisou mais de 300 livros-objeto em português e com-
parou com a realidade internacional. “As editoras apelam à emocionaliza-
ção do livro, tal como nos ecrãs”, define. “Nesta sociedade hipermoderna 
e acelerada, o divertimento e o conhecimento tendem para objetos com 
forte poder de atração, o que não é mau por si, desde que esses objetos 
sejam criativos, complementares e ampliem a experiência, isto é, que a 
forma não supere o conteúdo, que não se limite a uma espetacularização 
e a uma instrumentalização visual”, acentua.

No seu doutoramento em Estudos da Criança pela UMinho, Diana Mar-
tins verificou que a oferta mais comum do livro-objeto é em puzzle ou 

com uma peça destacada, “sugerindo a exploração cúmplice entre o 
mediador/adulto e a criança”. Nesses momentos aborda-se amiúde o 
faz-de-conta, a magia das horas, as profissões ou o jogar com a vacina e 
o martelo. Nos livros híbridos, “perfil pós-modernista que veio para ficar”, 
combina-se rosto, olhos e boca em figuras fictícias, por exemplo. “Essa 
componente lúdica, interativa e humorística é essencial numa fase em 
que a criança está a aprender a saber ser e saber fazer: explora o simbó-
lico, a fantasia e o conta outra vez”, declara. Isso sucede também nos li-
vros com sons de animais e pequenas melodias ou nos tradicionais livros 
poético-líricos de rimas e trava-línguas. “Há vários caminhos na leitura 
e os objetos visuais, sensoriamente sedutores, ajudam na mentalidade 
mágica dos mais novos e na sua apropriação mais palpável do ‘real’”, 
considera.

MÚLTIPLOS FORMATOS E PÚBLICOS

A mediação latente, o apelo ao toque, o recetor além da criança, o de-
signer narrador e o sem-fim de formatos formativos e lúdicos mostram 
como o livro infantil se reinventa. O segredo está sobretudo na parte fí-
sica do livro e no design, que arrisca áreas como embalagens, teatro ou 
materiais para certas idades, como relevos e janelinhas para um uso au-
tónomo. “Perante uma sociedade com imensa oferta cultural e os impe-
rativos de renovação, criatividade e experiência, estes artefactos procu-
ram ser provocadores”, frisa Diana Martins. A sobrevivência do livro para 
a infância em geral, como alguns estudiosos e criadores têm afirmado, 
“passa por ser considerado objeto de culto ou obra de arte”, anui. Aliás, o 
cariz comercial acentuado daquele produto capta o adulto (o verdadei-
ro comprador) e ativa no leitor uma exploração material e gráfica única, 
sustenta.

No seu estudo, Diana Martins concretizou várias tipologias de livros-ob-
jeto, um vasto universo editorial de definição desafiante. Em concreto, 
os sistemas planos (com efeitos de movimento e transformação de ima-
gem, como discos giratórios), os sistemas tridimensionais (pop-ups, li-
vros cenário/teatro), a encadernação atípica (livros acordeão/carrossel, 
com rodinhas, em boneco articulado e tiras mix & match), a adição de 
materiais incomuns (desde plástico, pano, pegas para praia/banho/bar-
quinho e focando rotinas diárias), os efeitos de ótica (simular o galope, 
mimetizar o frenesim) e os livros híbridos (mecanismos bi e tridimensio-
nais, cruzando técnicas).

Natural de Paços de Ferreira, a autora é licenciada em Design de Co-
municação, mestre em Ilustração e doutorada em Estudos da Criança 
– ramo Literatura para a Infância. Leciona no Instituto Politécnico do 
Cávado e Ave, dá formações na sua área científica, tem diversos artigos 
publicados e é ilustradora.

LIVRO-BRINQUEDO
APELA CADA VEZ MAIS À EMOÇÃO

A
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LEKI
Micro Trail Race

Este bastão ultraleve, especificamente desenha-
do para trail running, é fabricado em fibra de car-
bono. O bastão, com apenas 175 g, ajusta-se com 
segurança à sua mão, graças à nova alça Shark 
Frame Strap Mesh em malha transpirável, punho 
de cortiça natural e sistema Trigger Shark 2.0. 
O corpo do bastão, dobrável e extensível, divide-
-se em 3 partes. Com o botão de pressão, o bas-
tão dobra até 37 cm de tamanho em pouquíssimo 
tempo. Roseta, de design minimalista, específico 
para trail running, com ponta de alta resistência.
Estes bastões são a escolha da grande maioria da 
elite mundial do trail running.

PVP: 159,95 €
www.leki.com 

 
COMPRESSPORT
Racing SS Tshirt Black

A Racing SS Tshirt, que se estreou na Maratona 
de Paris 2018, é uma das mais leves e ventiladas 
do mercado, garantindo a eliminação de atrito e 
irritação em todas as áreas sensíveis graças às suas 
microfibras e design sem costuras. Todas as fibras 
são tingidas para maior durabilidade.
As zonas de ventilação posicionadas onde são 
mais necessárias mantêm uma temperatura cor-
poral ideal em todas as condições. 
A fibra repelente à água liberta a condensação e o 
suor sem os absorver, mesmo quando excessivos. 
Acaba assim a desconfortável roupa pesada e hú-
mida que irrita e não seca.
Ultra leve (apenas 60 gramas). Perfeita para cor-
redores experientes.

PVP: 70,00 €
www.compressport.com

ULTIMATE DIRECTION
Mountain Vest 5.0

A última versão da gama Ultimate Direction Sig-
nature Series, possui mochilas com capacidades 
de 8,5 a 17 litros. A Mountain Vest 5.0 apresenta 
uma capacidade de 13,4 litros, um peso de 230 
gramas e está disponível em quatro tamanhos 
diferentes. Uma mochila com grande capacidade 
de carga  traseira, que dá resposta aos desafios 
mais exigentes e a provas com grandes listas de 
equipamento obrigatório. De destacar a boa aces-
sibilidade a todos os espaços, evitando o retirar da 
mochila. Uma mochila versátil, com excelente ar-
rumação, ajuste cómodo e distribuição do peso. 
Pode ser usada em provas ou em grandes excur-
sões pela montanha.

PVP: 159,99 €
www.ultimatedirection.com
IG:@ultimatedirectioniberia

 

 

HOKA ONE ONE
Challenger ATR 6

As Challenger ATR 6 são a 6ª versão da série ATR 
(All Terrain). Este modelo versátil foi especial-
mente projectado para corrida numa variedade 
de superfícies, de estradas asfaltadas a trilhos 
lamacentos.  A evolução natural do modelo pre-
decessor reforça o conforto, a leveza e emprega  
materiais reciclados na sua construção. A sola in-
termédia tem o dobro da espessura, graças à qual 
garante o máximo conforto e amortecimento. A 
sola das Challenger ATR 6 foi desenvolvida com 
tacos de 4mm mais largos e espaçados na área do 
calcanhar para um passo mais suave e consistente 
e mais afastados no antepé para melhor aderência 
em ambientes húmidos e sujos.

Peso: 279 gramas | Drop: 5 mm
PVP: 130,00 €
FB/hokaoneonespain
IG:@hokaoneone_eu 
IG:@hokafans_iberia

CRAFT
CTM Ultra Carbon

As CTM Ultra Carbon da Craft representam um 
novo padrão em corrida de ultra distância para 
atletas de elite. O calçado foi desenvolvido em 
conjunto com o ultramaratonista mundialmente 
conhecido Tommy Rivs. Este modelo combina 
Vault Foam™ hiperleve com uma inovadora fina 
placa de carbono Ultra Carbon Plate™, que fun-
ciona quase como um trampolim, oferecendo o 
melhor retorno de energia.
As CTM Ultra Carbon vêm também com uma sola 
de tração de borracha de contacto total para du-
rabilidade e tração ideais em várias superfícies.
Este modelo está novamente disponível após um 
enorme sucesso de vendas, que esgotou comple-
tamente os stocks da marca.

Peso: 256 gramas | Drop: 8 mm
PVP: 250,00 €
www.craftsportswear.com

 

 

SCARPA
Spin Infinity

As Spin Infinity são a mais recente oferta da fa-
mília Spin e as mais confortáveis até o momento. 
Projectadas para ultradistâncias, as Spin Infinity 
têm uma entressola em EVA de dupla densida-
de, apresentando uma base de baixa densidade 
que fornece amortecimento e forte absorção de 
impacto. A sola intermediária de 4 mm incentiva 
uma passada eficiente, aumentando ainda mais 
as suas capacidades de longa distância. Acresce o 
sistema FSC que proporciona estabilidade e con-
trole de torção. 
O contacto seguro com o solo é garantido pela 
sola Vibram®, combinando tacos de 4 mm e bor-
racha Megagrip para optimizar a tracção e a ade-
rência. 
Uma verdadeira máquina para longas distâncias.

Peso: 305 gramas| Drop: 4 mm
PVP: 149,95 € 
IG:@scarpaspain

PRIMAVERA NOS TRILHOS
As nossas sugestões de equipamento para a nova estação
Por: Trail-Running.pt  Fotografias: DR
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À CONVERSA COM…
O JUÍZ JOAQUIM MANUEL SILVA 

Nascido e criado numa aldeia em Mafra, desde tenra idade 
que o juiz Joaquim Manuel Silva soube que o Direito seria 
o seu caminho. Filho de pai moleiro e de mãe padeira, gen-
te honrada e trabalhadora com quem aprendeu a arte de 
cozer pão, começou a sua jornada de estudante no curso 
de filosofia. Estudando e trabalhando simultaneamente 
numa empresa multinacional, em 1990 iniciou o seu per-
curso no mundo do Direito e em 1999 ingressou no Centro 
de Estudos Judiciários, exercendo desde então as funções 
de juiz, atualmente no Juízo de Família e Menores de Ma-
fra, sua terra natal. O que se segue é um pouco da visão do 
homem que é conhecido como o juiz amigo das crianças, 
que diz ser Juiz do Sistema Familiar e que hoje trazemos à 
conversa, num exercício de consciência sistémica.

Como juiz sempre trabalhou na área da família?
Eu diria que desde que me conheço! A minha grande paixão 
pela área de jurisdição de família e crianças é reflexo do que 
me motiva enquanto pessoa, o contacto com a realidade das 
pessoas, famílias e da sociedade. Recordo-me dos tempos no 
tribunal do Cadaval, em que procurava casas para integrar as 
famílias, como devem calcular algumas com realidades desa-
fiantes. No entanto, o meu objetivo era chegar ao final e ficar 
com toda a aprendizagem daquela experiência e guardar as 
expressões de realização das pessoas que consegui ajudar.   

Como é que aborda um processo que lhe chega com 
duas partes desavindas, um pai e uma mãe, com posições 
extremadas à espera que o tribunal resolva um conflito 
que é delas?
Ao longo da minha carreira e sobretudo do meu desenvol-
vimento enquanto pessoa, apercebi-me que fomos forma-
tados para fazermos as coisas de uma determinada maneira. 
Muitas vezes, sem as questionar. Fazendo jus à minha forma-
ção de base em filosofia fui estranhando e, simultaneamente, 
questionando os processos de uma advocacia não preparada 
para agir de forma não contenciosa, ficando com a sensação 
de que a advocacia se traduz em ganhar ou perder. A isto 
acresceu uma estranheza ainda maior nestes processos de 
família, pelo facto de não se ouvirem as crianças. E foi aqui 

que aconteceu a grande revolução. É a partir daqui que de-
senvolvo a minha própria forma de olhar para os processos, 
com um olhar abrangente e foco na justiça restaurativa, que 
apoia o sistema na sua reformulação, ajudando os pais sepa-
rados a evoluírem e a construírem uma família, agora de pais 
apenas numa relação parental, matando o casal conjugal, psi-
cológico. O sistema não estava preparado para isto.

Poderá falar um pouco sobre esse novo paradigma da 
justiça restaurativa?
O paradigma vigente ou maioritário, é um paradigma sepa-
ratista, dual. Existe o bem e o mal, as vítimas e os culpados. A 
visão sistémica é mais abrangente quando tem em linha de 
conta o contexto, o dito e o não dito. Não podemos olhar pai 
e mãe em separado, porque é o equilíbrio do sistema parental 
que vai contribuir ou não para o correto desenvolvimento da 
criança. O direito, baseado na ideia de Descartes, é também 
separatista. Contudo, se lermos o Erro de Descartes, está lá 
tudo.
Se lermos com olhos de ver, vamos perceber que há aqui um 
erro, e esse erro é o erro da separatividade, porque o “penso, 
logo existo” não é bem assim. Eu penso, não penso e depois 
existo. Eu primeiro existo, sou emocional, sou animal, mamí-
fero, com marcas brutais do ponto de vista emocional, que 
são o exterior, que me marca positiva pu negativamente, e 
condiciona toda a produção do pensamento. E quase tudo 
é inconsciente, e como também do ponto de vista do corpo, 
sabe-se hoje que o corpo não tem só neurónios no cérebro, 
tem neurónios no coração, 40 mil, tem milhares de neurónios 
nos intestinos, também na coluna, tem uma série deles, e, 
portanto, tudo isso interfere diretamente no comportamen-
to. Desde que tenho esta visão, deixei de ser juiz de censura e 
passei a ter em consideração os efeitos psicológicos, porque 
as marcas emocionais são enormes quando estamos a falar 
da destruição de uma família, de filhos, a falar de problemas 
económicos resultantes das questões da separação, e outras. 
São situações muito complicadas, até as pessoas voltarem a 
cair em si e conseguirem olhar a reformulação do seu sistema 
familiar, sem mágoas e sem raivas.

Paula Viana 
VS Advogados 
www.vsadvogados.pt
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Diz no seu livro que o processo, quando che-
ga ao tribunal, aumenta o conflito entre as 
duas partes envolvidas, neste caso, pai e mãe. 
Qual é a sua abordagem para ultrapassar esta 
questão, este conflito que está ali? Fala com 
a criança?
Sim, começo por falar com todas as crianças a 
partir dos 4, 5 anos. Claro que se fala com estas 
crianças com a sua maturidade. Às vezes, não é 
tanto o que eles dizem, é muito mais que tipo de 
comportamentos (se são seguros, se são insegu-
ros, como é que está o seu sistema familiar, se gera 
stress ou alegria) E isso é fundamental porque eu 
sei que esta criança não aguentará num sistema 
stressante porque ela vai ter um processo longo 
de desenvolvimento, portanto, eu sei que isso será 
inibidor do seu desenvolvimento. Eu ouço a crian-
ça para ver se tenho ou não algum trabalho a fazer. 
A partir desta observação consigo percecionar 
como a criança se sente no seu sistema familiar 
e, mediante isso, definir um plano de trabalho a 
desenvolver com ela. Isto é fundamental para ga-
rantir que aquela criança, que está em pleno pro-
cesso crescimento, se desenvolva num ambiente 
harmonioso e equilibrado. Recordo-me, em par-
ticular, de uma criança de 5 anos que me falava 
dos seus avós maternos e paternos, dos seus pais 
e ainda incluiu os seus animais. A alegria com que 
se expressou associada a este olhar amplo sobre o 
seu sistema, permitiu perceber que ela estava em 
harmonia e equilíbrio com o mesmo.    
      
Essa criança já estava integrada num sistema?
Sim, já tinham um sistema. Contudo, existem 
outras realidades mais desafiantes, por exemplo 
quando as crianças vêm falar mal da mãe ou mal 
do pai, eu sei que aquele sistema precisa de ser 

reconstruído, restaurado. Como aquelas em que 
a criança traz tristeza ou uma perceção menos 
boa do seu pai ou da sua mãe. Nestas situações, 
em concreto, concluo que o seu sistema familiar 
precisa de ser reconstruído/restaurado. Para que 
este processo se desenvolva é necessário ter co-
nhecimento de quem integra o seu sistema fa-
miliar, além do seu pai e da sua mãe, padrasto ou 
madrasta; e envolver os mesmos no caminho da 
solução que traz harmonia. Este caminho irá tra-
zer libertação e evolução para o todo e para cada 
um no papel que tem naquele sistema.    

Com esta abordagem consegue trazer maior 
consciência aos pais daquilo que é realmente 
importante?
Exatamente. Isto é um respeito pelas pessoas por-
que transmitir estes conhecimentos é dizer assim 
“não é porque eu quero, é porque o seu filho ne-
cessita e há aqui coisas que ninguém lhe ensinou” 
e quem não sabe, não saber é o nosso dia a dia, 
não é? Podemos é aprender e isso muda tudo. 
Quando eu passo essa informação, muito dos pais 
resolvem logo o problema, mas nem todos têm 
capacidade de insight. Então coloco um conjunto 
de serviços de apoio que tem terapias cognitivas, 
terapias sistémicas, comportamentais, ocupacio-
nais, com cães, tem mentoring. Enfim, um conjun-
to de respostas que o sistema judicial tradicional 
não tem.

Que papel representam as constelações, inte-
gradas na terapia sistémica, nesta panóplia de 
soluções que tem?
Já tive terapeutas de constelações e neste mo-
mento tenho 2 técnicos, um interno e um exter-
no, que têm formação em constelações. Há já 

bastantes trabalhos científicos, a nível de univer-
sidade, que mostram a grande diferença quando 
se faz, por exemplo, psicologia com constelações 
e sem constelações e os resultados são comple-
tamente diferentes. O princípio das constelações 
é o de que os genes não levam só códigos, levam 
também tudo o que são os nossos antepassados. 
Quando me refiro a tudo é tudo, bem resolvido ou 
mal resolvido, bom ou menos bom. Significa que 
isto se irá repercutir nos nossos comportamen-
tos. Tudo isso são fatores, de um lado genético, 
que perturbam depois os outros aspetos. Isso é a 
certeza de que isso influencia o comportamento 
e quando fazemos esse trabalho, realmente eu 
em processos muito complicados colocava isso e 
os resultados eram absolutamente maravilhosos. 
Alguns mesmo que eu poderia considerar quase 
mágicos, “como é que é possível? De inimigos a 
amigos”.

Pela experiência que tem, poderá dizer-nos se 
esses pais que resolvem o conflito por consen-
so no âmbito dessa nova abordagem sistémi-
ca, regressam depois novamente ao tribunal 
com incidentes e alterações?
Da minha experiência posso dizer que regressam 
muito menos. Estamos a falar de processos que 
envolvem pessoas e a sua abertura e predisposi-
ção para a mudança. Eu procuro mostrar o cami-
nho que possa trazer maior equilíbrio para todos, 
no entanto, o caminho da mudança tem de ser 
realizado por cada um. Além disso, como deve ser 
do vosso conhecimento, por vezes as próprias ad-
vocacias são contenciosas e tendem a influenciar 
os clientes para não irem por este caminho. Con-
tudo, começo a perceber que a mudança deste 
paradigma está a acontecer em Portugal e deixo 
os meus parabéns aos advogados que trilham ca-
minho em busca de novas formas de resolução de 
conflito. Este novo paradigma leva a que haja me-
nos processo, menos incumprimentos e menos 
alterações.  

Que mensagem deixaria aos pais e às mães 
que estão em processos de separação? Ou já 
separados e que ainda não conseguiram esse 
equilíbrio, naquilo que tem a ver com parenta-
lidade, aquilo que é ser pai e ser mãe?
Eu digo sempre que o vosso filho precisa da famí-
lia, da mãe e do pai, da família paterna e da família 
materna. São todos da mesma família! Uma frase 
que é dita muitas vezes, que é de uma psicóloga, 
diz que os filhos precisam que os pais “matem” o 
casal conjugal, o psicológico, e que construam 
uma relação minimamente positiva na relação pa-
rental, deixando aquela criança livre entre toda a 
gente. Só assim ela se vai desenvolver como eles 
querem. Se não fizerem isso, vão destruir o seu 
próprio filho. E eu acho que isso ninguém quer, eu 
sei que não quer.

À CONVERSA COM…
O JUÍZ JOAQUIM MANUEL SILVA 
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A MINHO Jantes, agradece a todos os 
que, ao longo destes 17 anos, nos deram 
a sua preferência.
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Continuaremos a empenharmo-nos 
para obter a satisfação dos nossos 
clientes, em Portugal e além fronteiras.
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Raquel Martins
Terapeuta da Fala
Trofa Saúde Hospital
Centro Pediátrico de Guimarães 
Pós-graduada em Motricidade Orofacial
Pós-graduada em Disfagias Orofaríngeas
Diferenciação em Processamento 
Auditivo Central

LINGUAGEM E O CONFINAMENTO
- 0 AOS 6 ANOS 

o longo do último ano, muita coisa no mundo mu-
dou com a pandemia COVID-19 e, em boa verdade, 
também, em consultório tenho assistido a atrasos na 
procura de avaliação inicial por parte do Terapeuta da 
Fala, quer no aumento da severidade das dificuldades 
de linguagem apresentadas pelos mais pequenos. O 
confinamento domiciliário e o teletrabalho foram, na 
minha opinião, os promotores do aumento de dificul-
dades de linguagem. Estou certa que, face ao confi-
namento não podíamos fazer nada de forma distinta, 
pois, revelou-se ser a medida de privação de contatos 
sociais mais eficaz, de acordo com os peritos da situa-
ção.

Dos 0 aos 6 anos de idade, ou seja, em crianças que 
frequentam a creche ou o jardim de infância/pré-
-escolar, é importante desenvolver atividades ao ar 
livre, nesta fase de desconfinamento, limitando o uso 
prolongado de ecrãs e tecnologias, com controlo e 
os cuidados necessários. Vivemos numa era digital, é 
verdade, e com ela, também temos outros benefícios, 
porém, não podemos deixar que a criança passe uma 
tarde em frente ao ecrã, como aconteceu em algumas 
famílias devido ao teletrabalho e/ou a ausência de es-
cola. Se por um lado, irão perpetuar, inequivocamen-
te, dificuldades no desenvolvimento da comunicação 
e linguagem, o uso prolongado de meios digitais con-
tribuirá, também para dificuldades na interação social 
com outras crianças, além de potencializar a hipotonia 
(falta de força muscular) e de destreza manual. Assim, 
atividades como o correr, saltar, pintar ou desenhar fi-
caram comprometidas. A somar a tudo isto, a criança 
fica mais vulnerável ao aparecimento de birras, difi-
culdades de concentração e atenção. 

Sabemos que os tempos que se avizinham requerem 
cuidados de saúde a nível do controlo de pandemia, 
porém, o desenvolvimento infantil não pára e, portan-
to, devemos continuar a estimular os mais pequenos. 
Deixo-vos, algumas sugestões:

1. Apesar de passarmos mais tempo em casa, isso não 
significa que a criança não seja incluída nas rotinas 
da casa. A partir dos 12 meses, a criança pode estar 
perfeitamente, sentada na sua cadeira, no momento 
em que a mãe/pai prepara as refeições e, simultanea-
mente, os cuidadores poderão colocar pedaços de 
alimentos que estão a cozinhar na cadeira da criança, 
nomeando o alimento, dizendo a sua cor, para que 
serve, permitindo-lhe olhar, tocar, explorar e quem 
sabe até provar. 

2. Nas crianças entre os 24-36 meses (2/3anos), o 
brincar ao faz de conta assume uma especial impor-
tância no desenvolvimento de linguagem, por isso, 
estimular a criança para “fazer o leite”, “arrumar a casa 
das bonecas”, “dar banho ao urso”, ou até “vestir a 
princesa” é de extrema relevância. 

3. Nas crianças entre os 3 e os 4 anos de idade, em-
bora nas mais novas também, estimular a hora do 
conto, fomentando que a criança oiça a história até 
ao fim; ajude os pais a contar a história, observando as 
imagens; faça um desenho sobre o que se lembra da 
história, é crucial.

4. Dos 5 aos 6 anos, podemos incluir a criança nas 
tarefas domésticas, seja a ajudar a cozinhar, a arrumar 
a roupa, a pôr a mesa, tirar a roupa da máquina (…), 
todas as tarefas são importantes e promovem um de-
senvolvimento infantil global harmonioso.

Não é preciso uma atividade super especial, ou de di-
fícil realização. Não há receitas mágicas e nem todas 
as famílias têm a mesma dinâmica, mas acreditem que 
se a criança estiver ocupada, a facilidade com que 
procura os ecrãs e a tecnologia diminui consideravel-
mente. Não é fácil, mas se aos fins de semana, já que 
nesta fase, durante a semana estão na escola, os mais 
pequenos forem incluídos na rotina da casa, todos saí-
ram a ganhar. 
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o longo de seis reportagens, vamos falar de seis profissões 
que não têm muita procura, apesar da oferta ser elevada 
e com remunerações acima da média. Canalizador, Ele-
tricista, Carpinteiro, Soldador, Serralheiro e Mecânico são 
profissões de futuro e é isso mesmo que o projeto Make-
Braga CLDS-4G – Contrato Local de Desenvolvimento 

Social de Braga, que junta a Cáritas Arquidiocesana de Braga, a Santa Casa 
da Misericórdia de Braga e o Centro Cultural e Social de St. º Adrião, pre-
tende demonstrar. O trabalho junto de comunidades mais desfavorecidas 
pretende captar jovens e menos jovens para se deixarem fascinar por estas 
atividades. 

Para além das reportagens, encontram-se a ser produzidos materiais audio-
visuais e impressos e estão previstos eventos de divulgação junto da comu-
nidade. Simultaneamente, as/os técnicas/os do projeto terão um papel ativo 
junto de potenciais interessados em enveredar por estes percursos profis-
sionais, sempre em estreita articulação com entidades empregadoras e for-
mativas do concelho. O objetivo passa pela criação de “um plano estratégi-
co que potencie a promoção e desenvolvimento das profissões socialmente 
não valorizadas, mas indispensáveis ao desenvolvimento socioeconómico 
local. Sabendo que estas profissões têm impacto ao nível económico, na 
empregabilidade e no desenvolvimento social, pretendemos apostar no 
desenvolvimento de estratégias de marketing territorial que fomentem a 
visibilidade e atratividade destas profissões”, explica a organização.

São profissões com pouca procura, mas muita oferta, salários acima da média e formação contí-
nua. As empresas procuram recursos humanos especializados, mas a verdade é que a ideia ge-
neralizada é que são profissões sujas, difíceis e com muito desgaste físico. Será mesmo assim? 

PROFISSÃO DE FUTURO:

MECÂNICO

A
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JOVENS SENTEM-SE REALIZADOS COM A ESCOLHA DA 
PROFISSÃO
José Manuel Feijão, técnico da BMcar e Mini, é um dos jovens que abra-
çou a profissão e está radiante. “Eu escolhi esta profissão porque era 
uma paixão desde pequeno. Gostava de saber como eram feitos os au-
tomóveis, como funcionava toda a mecânica. Decidi enveredar por esta 
profissão, estou muito satisfeito com a forma como estou a progredir”, 
explica o jovem. Do gosto que tinha em criança passou à formação pro-
fissional: primeiro, num curso de mecatrónica e, depois, com formações 
superiores que o levaram até onde está hoje: “Comecei em oficinas mais 
pequenas, que me permitiram obter conhecimento e ter a certeza que 
era isto que eu realmente queria. Depois, fiz formação superior e um es-
tágio, que me abriu as portas do concessionário BMcar, um sítio onde 
todos os que seguem esta profissão sonhamos estar”, explica. Para João 
Manuel Feijão, “o curso não nós dá tudo o que é preciso para ter sucesso. 
A formação é o início de tudo, mas não chega; é necessário ter espírito de 
entreajuda, respeito pelo próximo e ambição para evoluir”, finaliza. 
Marcelo Pinho é outro exemplo de resiliência e força de vontade. Nes-
te caso, herdou o gosto na família, mas quis ir mais além. “Sempre tive o 
gosto pelos carros, porque o meu pai trabalha no ramo automóvel, e é 
esta a profissão que eu escolhi”. O jovem bracarense trabalha na DAF – 
GSVI, empresa de pesados que estabeleceu um protocolo com a Escola 
Profissional de Braga (EPB) e que lhe permitiu fazer ali o estágio. “Fiz o 
curso de mecatrónica automóvel e consegui o estágio aqui. Depois, fui 
convidado para ficar, o que me deixou feliz, porque representa que estão 
a gostar do meu desempenho e que estou a evoluir. Acredito que o gosto 
por aquilo que fazemos, o empenho, a ambição e o profissionalismo são 
as chaves do sucesso nesta profissão”, garante o jovem. Para Marcelo, 
“há uma ideia errada nos jovens relativamente a ser mecânico, ainda mais 
mecânico de pesados. Para chegar aqui, há um processo de formação 
e desenvolvimento de competências que nos permite ter capacidade 
para abordar todas as questões com as quais somos confrontados dia-
riamente. Mesmo assim, nunca sabemos tudo, porque esta área está em 
constante evolução. Os jovens deveriam pensar na mecânica como uma 
profissão de futuro, que permite crescer como pessoa e como profissio-

nal. Não é tudo facilidades, naturalmente: temos de ter força de vontade 
para ultrapassar os obstáculos que nos surgem”, defende o jovem.
E força de vontade é o que não lhe falta, assim como ambição: após ter-
minar o horário de trabalho, o jovem dirige-se ao Porto onde está a tirar 
um curso superior de Engenharia Mecânica, no ISEP. 

DIRETORES DAS EMPRESAS PROCURAM JOVENS QUE 
QUEIRAM CRESCER NA PROFISSÃO
Para Carlos Ferreira, Diretor de Operações do Norte da GSVI, encontrar 
jovens como o Marcelo é cada vez mais difícil, ainda que a profissão de 
mecânico seja hoje mais atrativa, com potencial progressão na carreira, 
com formação contínua e com remuneração acima da média. “Procura-
mos jovens com gosto de aprender, dedicados e com gosto pelo desa-
fio. Neste trabalho, é necessária muita resiliência, porque lidamos com 
ambientes de trabalho de alta pressão, e espírito de equipa, que permite 
retirar o máximo partido da aprendizagem no dia-a-dia da profissão”, ex-
plica o responsável.
Neste setor específico da mecânica automóvel de pesados, os desafios 
são diferentes. “A mecânica dos pesados está, provavelmente, mais de-
senvolvida que a dos ligeiros, por exemplo, nos sistemas de segurança 
anti-colisão ou capotamento. Os nossos técnicos ficam, por isso, com 
uma preparação técnica que lhes permite corresponder a outros desa-
fios na área da mecânica automóvel. Além disso, têm acesso a uma par-
tilha de conhecimentos dentro do contexto internacional da DAF, com 
acesso a um plano de formação preconizado pela própria marca”, garan-
te Carlos Ferreira. 
A carreira técnica na DAF tem quatro patamares: básico, júnior, sénior e 
master, tendo cada um dos patamares exigências e níveis de conheci-
mento diferentes. “Há planos de formação específicos para cada um dos 
patamares, seja e-learning ou presencial, estando dependente das ca-
raterísticas de cada profissional a integração em cada departamento da 
empresa”, finaliza.
A procura por profissionais qualificados, na área da mecânica, abre opor-
tunidades infinitas a muitos jovens que procuram uma profissão com 
futuro! 
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A constante evolução da indústria cosmética permite, hoje, uma oferta diferenciada 
de cuidados de beleza, baseados em produtos naturais, sem componentes nocivos 
para o seu cabelo. 

Agora também ao seu dispor os conceituados produtos da TRUSS PORTUGAL, 
que lhe conferem um visual mais cuidado, processado por profissionais experientes.

No espaço de beleza Cristina Moita, temos esse compromisso com os nossos clien-
tes, de lhes permitir usufruir de um conjunto de serviços prestado por profissionais 
altamente qualificadas, recorrendo sempre a produtos amigos do seu cabelo. No 
final, garantimos um resultado excecional. Destacamos, por isso, o novo sistema 
de reconstrução e lifting instantâneo para cabelos com o efeito de luminosidade e 
elasticidade, criados a partir de ingredientes preciosos como a queratina vegetal, 
colagénio, ácido hialurónico, botox natural e plástica capilar. Temos ainda o novo 
alisamento com aminoácidos vegetais, rico em vitaminas e nutrientes que provoca 
a hidratação instantânea com movimento natural e durabilidade até 6 meses, entre 
outros.

Sinta-se naturalmente bonita, com um cabelo saudável e radiante!

NATURALMENTE
BONITA!



Tratamos 
alterações do
seu visual.
Venha fazer um diagnóstico 
gratuita e sinta-se mais jovem, 
mais bela e mais confiante.

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

cristinamoitacabeleireiros

@cristinamoitacabeleireiros
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ma grande parte do que somos, sentimos e fazemos é 
profundamente influenciada pelo nosso inconsciente. 
Isto acontece sem que de tal tenhamos perceção. Este 
EU sem autoconsciência, muitas vezes ilustrado como a 
parte de baixo de um icebergue, condiciona o que ve-
mos, fazemos, pensamos, acreditamos, sentimos, chei-
ramos, saboreamos… Enfim, condiciona muito do que 
somos e acreditamos ser.

Parece incrível que o nosso inconsciente tenha tanto po-
der sobre as nossas vidas. Na era do conhecimento é di-
fícil aceitar que praticamente 90% do que fazemos não 
seja controlado pela nossa mente consciente. 

O início…

Freud foi um dos primeiros a falar-nos de inconsciente, 
um dos que mais importância lhe atribuiu e, sem dúvida, 
aquele que mais contribuiu para o significado que da-
mos a esta palavra. 

Sabemos hoje que lá se esconde muito daquilo que nos 
motiva a ser, fazer e sentir. A pergunta que então se im-
põe é: Como podemos nós ajudar a despertar a nossa 
autoconsciência?

Esta é, sem dúvida, uma tarefa árdua e de jornada con-
tínua… mas muito gratificante!  As sugestões podem ser 
muitas e variadas, estas são apenas um contributo. Co-
mecemos por:

Aumentar constantemente o nosso grau de conhe-
cimento sobre nós.

Aprender, questionar com regularidade o que fazemos 
e os motivos pelos quais fazemos. Duvidar das certe-
zas que temos, crenças e convicções que alimentamos. 
Questionar o que recordamos e tudo aquilo que acre-
ditamos sentir. Perguntar-nos por que razão ‘fazemos 
o que fazemos’ e se poderemos, eventualmente, fazer 
diferente ou melhor. Ao questionarmo-nos refletimos 
e descobrimos algumas das verdadeiras intenções que 
nos movem, doutra forma não acessíveis à mente dota-
da de autoconsciência.

Aprender a contemplar, a ver e a ouvir. 

Dar atenção às pessoas, situações, factos com que nos 
deparamos e tentar perceber simplesmente o que são, 
sem fazer quaisquer críticas ou juízos de valor. O pro-
cesso de autoconsciência pressupõe que aprendamos a 
dissociar-nos do meio e do outro. Quando conseguimos 
fazer isto significa que já aprendemos a distinguir o que 
é nosso.

Mudar com regularidade as nossas rotinas.

Isto obriga-nos a pensar sobre o que fazemos. Obriga-
-nos também a refletir e tornar conscientes processos 
que até então não o seriam. Devemos experimentar coi-
sas novas com regularidade, novas comidas, percursos 
diferentes, horas diferentes para fazer as coisas de sem-
pre. Enfim, colocar-nos em situações diferentes  ajuda-
-nos a que possamos estar sempre a aprender algo novo 
sobre nós. Todo este processo de aprendizagem não só 
nos dá autoconsciência do que somos ou fomos, permi-
tindo-nos também expandir o que seremos a partir daí.

Pensar sempre que desconhecemos grande parte 
do que nos motiva.

Devemos pensar que não sabemos bem quem somos, 
somos um ‘projeto em descoberta’, por isso não deve-
mos defender-nos incondicionalmente, como se errar 
fosse algo impossível de nos acontecer. Devemos ser 
humildes e perceber que somos apenas humanos como 
todos os outros que nos rodeiam, com qualidades e de-
feitos, com verdades e mentiras… realidades das quais 
estamos a tomar autoconsciência de modo contínuo e 
empenhado.

Considerar que em determinadas ocasiões pode-
mos estar num estado de cegueira emocional.

Ter isto em mente é como ter sempre um farol que nos 
guia e permite ver para além das trevas do individualis-
mo. Se soubermos que podemos errar, que nos pode-
mos enganar a nós próprios, estaremos muito mais aten-
tos a tudo o que fazemos e pensamos.

Perceber que a nossa realidade é apenas nossa, que 
não representa a verdade absoluta. 

Todos os dias contactamos com dezenas de realidades, 
com dezenas de pessoas que acreditam que a sua é a tal. 
Devemos pensar que a nossa é simplesmente mais uma 
e que  cada um tem a sua realidade. 

Aceitarmo-nos como somos porque só assim pode-
mos melhorar.

Perceber que o despertar da nossa autoconsciência só 
nos ajuda a melhorar a nossa relação connosco e com 
os outros. É este despertar que nos tira das trevas e nos 
permite ver a luz. É este aceitar que nos faz crescer e 
evoluir. Só quando nos conhecemos e nos aceitamos 
verdadeiramente podemos então mudar.  

“Até que o inconsciente se tor-
ne consciente, o subconsciente 
continuará a dirigir a tua vida e a 
isso chamar-lhe-às destino.”

Carl Gustav Jung

AUTOCONSCIÊNCIA

Ana Raquel Veloso
Academia de Fitness Emocional
www.academiafitnessemocional.com
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Carta Dominante: Rei de Espadas, 
que significa poder.
Amor: É provável que possa 
vir a sentir-se desmotivado 
relativamente à pessoa amada. 
Faça as escolhas que lhe trazem a 
possibilidade de ser feliz.
Saúde: Tente evitar situações de 
tensão.
Dinheiro: Torna-se aconselhável 
uma mudança de atitude.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 
28, 29
Pensamento positivo: Quando 
quero falar com Deus, abro-lhe 
o meu coração e digo tudo o 
que sinto.

Carta Dominante: Valete de Espa-
das, que significa Vigilante.
Amor: Não se preocupe, pois as 
discussões que tem tido com a 
sua cara-metade não passam de 
uma fase menos positiva da vossa 
relação. Abra o seu coração e 
isso trará um novo sentido ao seu 
relacionamento.
Saúde: O seu sistema imunitário 
anda um pouco em baixo.
Dinheiro: Período bastante 
positivo.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 
45, 48
Pensamento positivo: Sou honesto 
com as pessoas que amo, e isso 
tranquiliza o meu coração.

Carta Dominante: 4 de Ouros, que 
significa Projetos.
Amor: Seja um pouco mais 
carinhoso com a pessoa que 
ama, verá que só tem a ganhar 
com isso. É tempo de um novo 
recomeço!
Saúde: Faça Pilates para ajudar a 
eliminar as dores nas costas.
Dinheiro: Momento bastante 
favorável para colocar em marcha 
o seu projeto.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 
22, 30
Pensamento positivo: Procuro 
escolher aquilo que é melhor 
para mim.

Carta Dominante: Rainha de Paus, 
que significa Poder Material.
Amor: Esteja atento pois um novo 
amor pode agora surgir de onde 
você menos espera. 
Saúde: Neste campo nada o 
preocupará.
Dinheiro: Época pouco favorável. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 
39, 42
Pensamento positivo: Acredito 
que a vida me traz surpresas 
maravilhosas.

Carta Dominante: 8 de Paus, que 
significa Rapidez.
Amor: Não ligue ao que as outras 
pessoas dizem, mas sim àquilo 
que o seu coração lhe diz. Abra o 
seu coração e seja fiel ao que ele 
lhe transmite!
Saúde: Cuidado com a sua gargan-
ta, proteja-a.
Dinheiro: Possível melhoria na sua 
situação financeira.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 
22, 25
Pensamento positivo: Oiço a voz 
da minha intuição, sei que ela me 
diz sempre a verdade.

Carta Dominante: 5 de Copas, que 
significa Derrota.
Amor: Procure gastar o seu tempo 
na realização de coisas úteis a si e 
aos outros. 
Saúde: Algumas dores de cabeça 
poderão incomodá-lo.
Dinheiro: Tenha cautela, pois po-
dem surgir alguns gastos extras.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 
38, 44
Pensamento positivo: Fazer o Bem 
dá alegria ao meu coração!

Carta Dominante: 4 de Paus, que 
significa Ocasião Inesperada.
Amor: Lute pelos objetivos que 
pretende atingir e leve a sua 
relação a um nível de maior 
compromisso e união.
Saúde: Período calmo, sem preo-
cupações de maior neste domínio.
Dinheiro: Seja prudente nos seus 
gastos.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 
39, 48
Pensamento positivo: A felicidade 
espera por mim!

Carta Dominante: 3 de Espadas, 
que significa Amizade.
Amor: O seu relacionamento 
amoroso está favorecido. 
Saúde: Período muito favorável.
Dinheiro: Ofereça a si mesmo 
aquela peça de vestuário de que 
tanto gosta.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 
33, 39
Pensamento positivo: Eu procuro 
ser justo e correto para com todos 
os que me rodeiam.

Carta Dominante: 2 de Paus, que 
significa Perda de Oportunidades.
Amor: O problema que enfrenta só 
poderá ser resolvido se for aberta-
mente discutido pelos dois. 
Saúde: Cuidado com a alimen-
tação que faz, não cometa abusos.
Dinheiro: Lembre-se de pagar as 
contas que tem em atraso.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 
29, 47
Pensamento positivo: Sou leal 
para comigo mesmo e para com as 
pessoas que amo.

Carta Dominante: Rei de Ouros, 
que significa inteligente.
Amor: Está motivado para 
preparar uma surpresa romântica. 
A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Procure controlar os seus 
excessos alimentares.
Dinheiro: Prepare-se para enfren-
tar as circunstâncias inesperadas.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 
39, 42
Pensamento positivo: Tenho Fé 
e acredito que o Universo nunca 
se engana.

Carta Dominante: 4 de Espadas, 
que significa Inquietação.
Amor: Fará novos conhecimentos 
que contribuirão para renovar a 
sua vida sentimental. É tempo de 
um novo recomeço!
Saúde: Vai estar cheio de energia.
Dinheiro: Pode expandir a sua 
área de negócio ou avançar com 
novas ideias no trabalho.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 
45, 48
Pensamento positivo: Retribuo 
com generosidade tudo aquilo 
que recebo.

Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios.
Amor: Deixe o orgulho de lado e 
seja mais correto nas suas ações. 
A paz começa no seu próprio 
coração.
Saúde: Cuidado com os ouvidos, 
proteja-os.
Dinheiro: Procure rever a forma 
que adotou para reter os seus 
gastos, pois pode não ser a mais 
correta.
Pensamento positivo: Procuro ser 
simples porque sei que viver com 
simplicidade é mais do que um 
ato, é uma virtude.

CARNEIRO TOURO GÉMEOS CARANGUEJO LEÃO VIRGEM 

BALANÇA ESCORPIÃO SAGITÁRIO CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES
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de Braga, mora em Lisboa e é Assistente de 
Bordo na TAP e Membro da Direção de Tri-
pulantes para a Área de Costumer Service 
TAP. Sofia Almeida Santos herdou da família 
o gosto pela moda e pelo ‘vestir bem’. “A mi-
nha mãe sempre foi cliente da Antónia Lage, 

lembro-me disso desde criança. Há uma ligação muito forte 
entre nós, somos amigas há muitos anos. Adoro as propostas 
que a Alexandra [Dangauthier] costuma ter aqui!”.

Mais que um estilo, uma peça ou um tipo de tecido, para 
Sofia Almeida Santos a atitude e a essência de quem veste 
fazem toda a diferença. “Hoje sinto-me bonita nesta propos-
ta de Philosophy by Lorenzo Serafini. Isso é importante, esta 
atitude positiva, de força e energia, é isso que faz a roupa so-
bressair. Eu cresci numa família de mulheres bonitas e que 
eram levadas a sentirem-se bonitas e bem consigo mesmas. 
Tenho três irmãos rapazes, mais o meu pai, e sempre fui uma 
princesa no meio deles. Aliás, devo dizer que o meu pai sem-
pre foi uma pessoa que se vestiu bem. Sempre fui educada 
para o facto de que a nossa apresentação tem impacto nos 
outros. Não tem a ver com o facto de ser mulher ou homem, 
não tem a ver com determinado estilo: tem a ver com a es-
sência!”.

Com as diferenças salariais e de representatividade entre 
mulheres e homens na ordem do dia, para Sofia a evolu-
ção está a levar-nos ao equilíbrio, em que a capacidade e 
o mérito ditam as regras. “Eu trabalho com muitos homens 
e mulheres e sinto que não há diferenças substanciais, em 
qualquer cargo. Aliás, devo dizer que as mulheres são tidas 
como guerreiras e com excelentes skills para trabalharem 
em áreas de gestão. Acredito que as diferenças que há irão 
diluir-se com o tempo”.

É
SOFIA ALMEIDA SANTOS

NA CAPA
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Sofia Almeida Santos vestida por:
Philosophy by Lorenzo Serafini – Boutique Antónia Lage
Cabeleireiro: 
José Ayres
Maquilhagem:
Professora Alice Roriz
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A Adorno Perfeito apresentou o seu novo showroom, um espaço onde pode encontrar várias ideias e novas possibilidades 
para a sua casa ou o seu espaço comercial. A personalização e a utilização de matérias primas de grande qualidade em 

cortinados a tapetes, passando por roupa de cama ou atoalhados, conjugam-se com excelentes escolhas de cores e padrões, 
na construção do seu ambiente perfeito!

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.

NOVO SHOWROOM,
A QUALIDADE DE SEMPRE



Adorno Perfeito

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

913 163 432
adornoperfeito@gmail.com
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Casa dos Barcos

Á r e a  d e s c o b e r t a  2 1 0 2 m 2  ·  Á r e a  c o b e r t a 3 0 0 m 2  ·  3  s u i t e s  ·  V i s t a  p a r a  o  S a m e i r o

Sameiro
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19H| SEXTA, 30 DE ABRIL | SALA PRINCIPAL
10 €| CARTÃO QUADRILÁTERO: 5 €

11H00! SÁBADO, 1 MAIO|GRANDE AUDITÓRIO
ENTRADA GRATUITA ATÉ LOTAÇÃO ESGOTADA

Depois de variadas experiências em programas televisivos, Cláudia Pascoal 
ficou especialmente conhecida do grande público quando representou Por-
tugal no festival da Eurovisão, em 2018, ao lado de Isaura, com o tema “O Jar-
dim”. Em março deste ano lançou “!”, o seu álbum de estreia.  “!” é um disco 
livre e descomplicado, em que coexistem sem dificuldades vários aspetos da 
sua personalidade. Um statement de afirmação da artista, que deixa bem vin-
cada a sua identidade ao mesmo tempo que dá um pontapé na porta e entra 
sem licença no universo do pop arrojado, atrevido e confiante. De “!” fazem 
parte todos os singles com que a artista nos tem presenteado: “Ter E Não Ter”, 
“Viver” (com Samuel Úria) e o mais recente “Espalha Brasas”. Neste período 
confuso e conturbado que atravessamos, é difícil pensar num melhor disco 
para nos apaziguar e animar.          
‘!’ é também um álbum de muitas colaborações. Neste seu primeiro disco, 
Cláudia Pascoal teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos artistas 
que mais admira. A começar pela produção, que ficou inteiramente a cargo 
de Tiago Bettencourt, e que também escreveu uma das canções, ‘Vem Tam-
bém’. Ao longo de “!”, podemos encontrar colaborações com Samuel Úria - no 
já referido single ‘Viver’, em que também assina a autoria - e com Nuno Markl. 
O humorista participa logo na faixa de abertura, ‘PPPFFFRRR’, bem como no 
tema ‘Mais Fica Pra Mim’, composto por David Fonseca. “!” conta ainda com 
canções da autoria de Pedro da Silva Martins e Luís José Martins (‘Espalha 
Brasas’), Miguel Lestre e de Joana Espadinha, bem como com temas da auto-
ria de Cláudia Pascoal.

Como trabalhar com a Dançando com a Diferença? Como trabalhar com cada 
um e cada uma d@s intérpretes desta criação? Como equilibrar tantas diferen-
tes presenças? Estas questões percorreram e orientaram todos os dias e todos 
os processos que Vera Mantero atravessou para chegar a Vaamo share oque 
shop é Beiro Pateiro. Desde o início do processo, uma característica teve um 
forte impacto na coreógrafa: uma alegria contagiante em estúdio, a impressão 
de haver sempre motivo para celebração, para festa, para júbilo, mesmo neste 
período de pandemia, ou talvez sobretudo neste período de pandemia... Mas 
esta peça é sobre o quê? Mais do que ser “Sobre” algo, ela deixa-se viver Sob 
um regime de associações livres e frequentemente não-verbais que são um 
retrato muito fiel de tudo o que foi vivido no seio deste grupo. 
QUADRILÁTERO CULTURAL

Programado pel’A Oficina, Vaamo share oque shop é Beiro Pateiro será, tam-
bém, apresentado no âmbito do Quadrilátero Cultural, um projeto que pro-
move e valoriza o património cultural e natural da região de Barcelos, Braga, 
Famalicão e Guimarães, através de ações de programação artística e cultural 
em rede. Após a estreia em Guimarães, o espetáculo vai passar pelo Jardim do 
Mosteiro de Tibães (Braga) a 17 de julho, pela Alameda do Mosteiro de Landim 
(Famalicão) a 23 de julho, e pelo Largo Dr. José Novais (Barcelos) a 30 de julho.

THEATRO CIRCO CLÁUDIA PASCOAL
(MÚSICA)

VAAMO SHARE 
OQUE SHOP É BEIRO 
PATEIRO(DANÇA

BRAGA

CCVF
GUIMARÃES
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www.clidomus.com

ESPECIALISTAS EM: 

Reconstrução de Cabelo,
Barba, Sobrancelha e
Tratamentos Capilares.
Resultado natural e garantido! 𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘 𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘

𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖Equipa Médica certificada pela Sociedade ISHRS.
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ugares Comuns” é o nome da 
exposição que assinala a rea-
bertura da galeria de arte con-
temporânea Forum Arte Braga, 
inserido no Altice Forum Bra-
ga, depois do confinamento de 

2021. A exposição estará patente até ao próximo 
dia 18 de junho de 2021.

Para Lídia Dias, vereadora da Educação e da Cul-
tura, esta inauguração mostra a importância do 
Forum Arte Braga para a promoção da cultura 
em Braga, sendo este “um espaço de referência 
que oferece total segurança para os visitantes”. 
Já Carlos Silva, administrador executivo da Inves-
tBraga, reforça que a “reabertura do Forum Arte 
Braga é o primeiro sinal da retoma da atividade 
cultural no Altice Forum Braga. Além da abertura 
do Forum Arte Braga, que aconteceu a 5 de abril, 
a partir de 19 de abril, voltaremos a abrir portas aos 
espetáculos e eventos, naquela que será a valori-
zação de uma cultura segura”.

A viver em Vila de Prado, Luís Coquenão regressa 
às exposições em Braga, quase 30 anos depois. 
“Foi em 1994, que expus pela última vez na cidade 
de Braga, pelo que este é o regresso a um conce-

lho que me diz muito, o que me deixa feliz”, subli-
nha o artista.

Já sobre “Lugares Comuns” de Luís Coquenão, 
Guilherme Braga da Cruz, um dos curadores 
da galeria de arte, destaca que “esta é sinónimo 
de uma aposta efetiva em artistas do distrito de 
Braga, sendo que ‘Lugares Comuns’ interessa-se 
pelo próprio ato de pintar como uma forma de 
explorar o que é considerado comum entre nós”. 

Inspirada na constante transformação da nature-
za e do fluxo do tempo, a exposição individual do 
artista plástico Luís Coquenão conta com obras 
que resultam da improvisação gestual, através 
do recurso à aplicação da água nas superfícies e à 
gravidade que confere aos trabalhos um resultado 
imprevisível. As obras do artista traçam horizontes 
e paisagens em mutação, que contêm o estado de 
fluxo descrito dentro da filosofia de Heráclito, ao 
reconhecer as transformações contínuas e a im-
possibilidade intrínseca de permanecer o mesmo 
e de ser contido.

A exposição é de acesso gratuito e poderá ser 
visitada de segunda-feira a sexta-feira, entre as 
10h00 e as 18h00. 

FORUM ARTE BRAGA RETOMA ATIVIDADE 
COM EXPOSIÇÃO DE LUÍS COQUENÃO

L
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CIDADELA  ELECTRÓNICA®

LOJA DO ARMAZÉM

FROSSOS · BRAGA
253 607 330 

LAMAÇÃES · BRAGA
253 609 900 

LOJA POLO



CIDADELA  ELECTRÓNICA®

LOJA DE VILA VERDE

VILA VERDE
253 310 350

FROSSOS · BRAGA
253 607 340

CIDADELA SERVICE
CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



· SEGURANÇA
· NOVOS TARIFÁRIOS
· MOBILIDADE ELÉTRICA 

Transportes Urbanos de Braga 
preparados para o presente e para o 
futuro!
Os concelhos do futuro serão tanto mais evoluídos quanto 
o seu sistema de transportes responder às necessidades de 
mobilidade de uma região. Em Braga, os Transportes Urba-
nos têm um papel fundamental na resposta a alguns dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Uni-
das, que entraram em vigor desde 2016, e onde se encon-
tram rúbricas como Cidades e Comunidades Sustentáveis, 
Proteger a Vida Terrestre, Parcerias para a Implementação 
de Objetivos, Reduzir Desigualdades, entre outros, que têm 
implementação macro (a nível mundial), mas também mi-
cro, a nível regional. Nesse sentido, os Transportes Urbanos 
de Braga apresentam, neste trabalho, três intervenções que 
vão responder objetivamente a estes objetivos. Em primeiro 
lugar, criando condições de segurança para os passageiros, 
protegendo-nos num momento em que a humanidade é 
colocada à prova, na luta contra a COVID-19. Em segundo 
lugar, criando tarifários que mitigam as desigualdades e pro-
movem o uso de transporte público em zonas mais afastadas 
do centro da cidade, com tarifários mais baratos. Um apelo 
ao uso do transporte público e que até tem uma promoção 
para quem ler o trabalho que se segue! Em último, a apos-
ta num futuro verde, com a reconversão da frota, acabando 
com autocarros de combustão interna e substituindo-os por 
novos autocarros elétricos. Além da redução dos custos de 
operação, o meio ambiente também ganha: sendo 100% 
amigos do ambiente, os novos autocarros evitam algumas 
toneladas de gases tóxicos por ano. Sem esquecer que se re-
duz, também, a poluição sonora. 

Projeto cofinanciado por:

SUPLEMENTO
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D

Administrador dos Transportes Urbanos de Braga

esde 2014 que os Transportes Urbanos de Braga re-
gistam um aumento consistente de validações e da 
receita proveniente da venda de títulos de transpor-
te. Em seis anos verificou-se um aumento de passa-
geiros transportados superior a 21% e um aumento do 
volume de vendas de títulos de transporte de 18%.

Este desempenho foi conseguido sem qualquer aumento de tarifá-
rio. Resultou de melhorias na qualidade de serviço prestado, da oti-
mização e da melhoria da rede de transporte, da facilidade no acesso 
aos títulos de transporte, do reforço da oferta, da complementarida-
de com os outros modos de transporte e da ação comercial que os 
Transportes Urbanos de Braga têm vindo a desenvolver.

Também a renovação da frota, com a introdução de 13 viaturas 100% 
elétricas, veio possibilitar uma melhoria muito significativa na quali-
dade do serviço prestado. São já 4 as linhas que funcionam, pratica-
mente todo o dia, recorrendo à tração elétrica o que permitiu melho-
rar o ambiente da nossa cidade e a qualidade de vida dos cidadãos.

Todavia, com a chegada da pandemia ao nosso País e a necessidade 

de confinamento, o número de passageiros transportados teve uma 
redução muito significativa. 

Para além da perda de receita, esta situação exigiu investimentos 
muito avultados para a proteção de clientes e trabalhadores. Limpe-
zas mais frequentes, higienizações periódicas, álcool gel, mascaras 
e proteções para os condutores foram algumas das situações onde 
a empresa investiu de modo a aumentar os níveis de segurança do 
transporte público coletivo da nossa cidade.

Contudo, e apesar de toda a situação que vivemos, continuamos a 
investir na promoção da Mobilidade Sustentável em Braga.

Assim, já este este ano, implementamos, com sucesso, um novo zo-
namento tarifário com apenas 2 coroas. Simultaneamente, promo-
vemos o alargamento da gratuitidade para todos os alunos, que fre-
quentem estabelecimentos de ensino regular, públicos ou privados, 
não profissional, no Concelho de Braga até ao 12.º ano.

De uma só vez tornamos o tarifário mais simples, mais económico, 
mais atrativo e mais orientado para a Mobilidade Sustentável, o que 
nos deixa mais preparados para o futuro pós-pandemia. 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Projeto cofinanciado por:
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Desde o dia 1 de janeiro de 2021 que os Transportes Urbanos de 
Braga (TUB) simplificaram o tarifário eliminando a anterior coroa 2. 
As duas coroas mais internas, até então denominadas por coroa 1 e 

coroa 2, e onde habitam cerca de 140 000 pessoas, deram origem a 
apenas uma zona tarifária, designada por coroa 1
(veja aqui: tub.pt/iframe/coroas.html )

Paralelamente, também, a partir de 1 de janeiro de 2021, alargou-se a 
gratuitidade para todos os alunos que frequentem estabelecimentos 
de ensino regular, não profissional, no Concelho de Braga e que passa-
rão, a partir do ano 2021, a dispor de transporte gratuito até ao 12.º ano 
para viagens em todo o concelho de Braga e sem quaisquer limitações.

Esta é uma verdadeira revolução tarifária que promoverá nos próxi-
mos anos, de uma forma muito vincada e decisiva, a Mobilidade Sus-
tentável em Braga.

Melhoramos a perceção do tarifário, aumentamos a facilidade de uti-
lização e possibilitamos uma maior mobilidade, aspetos sempre muito 
importantes no momento da escolha do modo de transporte, por parte 
dos utilizadores. 

Veja os novos tarifários e a poupança que o espera em 2021 aqui!

(https://tub.pt/tarifario/)

OFERTA ESPECIAL

TUB SIMPLIFICAM TARIFÁRIO

Em termos práticos, manteve-se o valor da anterior coroa 1. Por exemplo, a D. Maria que 
mora junto à Misericórdia, em Ferreiros, e que tem um passe normal carregado com 
coroa 1+2, vai ter a partir de agora uma redução do valor a pagar todos os meses de 8€, 
o que dá uma poupança anual de 96€.

PASSE ONLINE

Em 2021, inovamos e aproximamo-nos ainda mais dos nossos clientes. Por isso, estamos 
a implementar novas formas de poder subscrever o passe  sem sair de casa. Para fazer 
uma inscrição nova basta vir visitar tub.pt/inscricao, usar o código SIM2021 e tem a ofer-
ta do custo do cartão (3€).

E para acompanhar todo o processo de digitalização, poderá ainda subscrever junto de 
um Quiosque, a modalidade de pagamento por MULTIBANCO. É muito simples: todos 
os meses recebe por email os dados referentes ao pagamento da mensalidade atribuída 
ao passe e depois é só usufruir!

A D. Maria paga menos 8 euros por mês. 
Já sabe quanto vai poupar?

2020 

2021   

Poupança/mês

26€ 
18€ 

8€ (por mês)

(96€ por ano)

Projeto cofinanciado por:
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A D. Maria paga menos 8 euros por mês. 
Já sabe quanto vai poupar?

Projeto cofinanciado por:

s Transportes Urbanos de Braga (TUB) têm vindo a 
implementar um conjunto de medidas no sentido de 
mitigar a propagação da doença COVID-19, provo-
cada pelo novo coronavírus. A toma dessas medidas 
permitiu não só salvaguardar a saúde pública de um 
modo geral, mas em particular proteger de uma for-

ma especial os colaboradores e os clientes da empresa municipal.

De todas as medidas que foram implementadas, e que estão previstas 
no plano de contingência dos TUB, destacam-se algumas que se en-
quadram nas recomendações das autoridades de saúde e do Governo 
para preservar a saúde pública. São exemplo disso o aumento da de-
sinfeção e higienização das viaturas, a desinfeção das instalações e dos 
equipamentos da empresa, a distribuição de equipamentos de prote-
ção individual a todos os colaboradores e a disponibilização de soluções 
desinfetantes, à base de álcool, a bordo das todas as viaturas.

Os TUB têm uma equipa diurna que cumpre um plano de desinfeção de 
todas as viaturas que recolhem ao parque ao longo do dia, com especial 
atenção a áreas onde se verifica um “maior contacto manual” como são 
exemplo os varões, pegas interiores, contorno superior dos bancos, bo-
tões para acionar paragem e habitáculo do motorista. As equipas notur-
nas têm a responsabilidade de efetuar a limpeza e desinfeção de todas 
as viaturas da frota em circulação.

Com o aparecimento da COVID-19, passamos a higienizar todas as via-
turas da frota, edifícios, postos de venda e lojas, com um produto bio-
cida, o Nanoban, eficaz no combate de bactérias, fungos e vírus como 
o SARS-CoV-2. Este produto tem a particularidade de se manter 240 

horas ativo após aplicado na superfície por pulverização, o que permite 
algum espaçamento temporal entre higienizações que são realizadas 
com uma periodicidade quinzenal.

Estes dois processos conjugados assumem-se como um importante 
instrumento na preservação da saúde pública reduzindo, na medida do 
possível, a possibilidade de propagação do vírus.

Vânia Barbosa
 Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Segurança e Ambiente

VIAJAR EM SEGURANÇA

O
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É SEGURO VIAJAR COM OS TUB!
· Cumprimos todas as recomen-
dações das autoridades de saú-
de para a prevenção e controlo 
da pandemia pela doença CO-
VID-19

· Procedemos à limpeza e desin-
feção diária de todas as nossas 
viaturas e espaços de trabalho 
com recurso a ferramentas e téc-
nicas inovadoras

· Higienização quinzenal da fro-
ta, lojas e Postos de Venda, com 
um produto biocida, NANOBAN, 
eficaz no combate de bactérias, 
fungos e vírus como o SARS-
-CoV-2

· Obtenção do selo Covid Free 
após uma rigorosa auditoria rea-
lizada por uma entidade externa 
que atestou o cumprimento das 
boas práticas de segurança reco-
mendadas pela DGS, ACT, OIT, 
OMS e legislação associada

· Renovação dos equipamen-
tos em todos os autocarros para 
desinfeção de mãos à entrada e 
saída, de modo a garantir uma 
maior segurança a quem viaja

· Sensibilização constante de 
todos os colaboradores para os 
processos existentes no comba-
te ao Covid-19

Projeto cofinanciado por:
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serviço público de transportes é, por si só, a principal 
forma de descarbonização das cidades. Os movi-
mentos pendulares quotidianos são hoje respon-
sáveis pelo congestionamento das cidades e pela 
emissão excessiva de gases nocivos e com efeito de 
estufa. Nesse sentido, o transporte público quer-se 
rápido, confortável, eficiente e principalmente am-

bientalmente sustentável. Só desta forma se cativam passageiros e se 
garantem vantagens na sua utilização.

Em 2017, os Transportes Urbanos de Braga avançaram para um projeto 
ambicioso de sistematização do transporte em veículos elétricos. Com os 
apoios comunitários concedidos à descarbonização, via PO SEUR, para 
aquisição de viaturas movidas 100% a eletricidade bem como toda a in-
fraestrutura de carregamento necessária. A visão do conjunto operação/
veículo é encarada como a mais-valia a perseguir. Não é apenas a aquisi-
ção de veículos elétricos que faz a mobilidade elétrica, mas sim a neces-
sária articulação entre os meios técnicos de Engenharia e Exploração, por 
forma a encontrar as melhores soluções e extrair o máximo de vantagens 
ambientais, energéticas e económicas.

Este projeto permitiu, até ao momento, a aquisição de 13 autocarros mo-
vidos a energia elétrica, veículos de emissões zero, assim como todas as 
infraestruturas e equipamentos de carregamento.

Iniciámos o projeto com a aquisição de 6 autocarros de emissões zero, em 
outubro de 2018. São unidades com 12 metros de comprimento, evoluí-
das quer no ponto de vista funcional, quer no ponto ponte de vista tec-
nológico, onde se destacam as baterias de tração de 150KW, a travagem 
regenerativa, o forte binário disponível e a otimização da climatização.

Desde julho de 2020, a frota dos TUB foi reforçada com mais 7 unidades 
de propulsão elétrica. Este segundo lote de viaturas elétricas manteve 
toda a componente estética e funcional das viaturas anteriores, aumen-
tado notavelmente a capacidade de armazenamento de energia elétrica 
de 150kwh para 314KWh. Este incremento na capacidade de armazena-
mento permite realizar uma jornada de trabalho, com 14 horas de explo-
ração, com um único carregamento.

Em 26 meses de operação com as 13 unidades de autocarros elétricos, 
atingimos resultados  interessantes e muito satisfatórios. 

Estes 13 veículos já percorreram mais de 700 mil quilómetros. 

Com aquisição destas viaturas elétricas, reduzimos em 72% os cus-
tos energéticos, se compararmos com o custo de exploração de igual 
número de veículos a gasóleo, considerando os mesmos quilómetros 
percorridos. Desde Outubro de 2018, a substituição dos antigos au-
tocarros pelos elétricos representa um decréscimo de consumo de 
energia na ordem dos 76%, face ao diesel anteriormente consumido, e 
uma poupança de mais de 200 mil euros em combustível. 

Resultados igualmente importantes são aqueles que impactam direta-
mente a qualidade de vida da comunidade. Em pouco mais de 2 anos de 
funcionamento da nossa frota elétrica de 13 veículos, evitámos a emissão 
para a atmosfera de 850 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2), 1,4 to-
neladas de Óxidos de Nitrogénio e 36 quilogramas de Partículas Metáli-
cas (PM). 

Como pioneiros nesta tecnologia, enfrentámos alguns desafios, até por-
que a tecnologia é muito recente, mas com mais de 2 anos de experiência 
estamos satisfeitos com os resultados globais, particularmente os relacio-
nados com as emissões de gases com efeito de estufa evitadas, a redução 
do consumo de energia, do gasóleo à eletricidade e a poupança de cus-
tos energéticos. 

Os TUB, com mais de 2 anos de operação da sua frota elétrica, apre-
sentam neste momento uma experiência comprovada que tem vindo a 
despertar a curiosidade de operadores em todo o mundo na exploração 
desta recente tecnologia. 

Os TUB têm sido nesta esfera pioneiros e se constituído como uma refe-
rência nacional e internacional na gestão da operação elétrica de veículos 
de transporte publico de passageiros, recebendo comitivas, desde o Ja-
pão (Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation), Inglaterra (Transport 
for London e Abellio Bus London), Alemanha (In-der-City Bus) e mesmo 
a nível nacional.   

MOBILIDADE ELÉTRICA

O
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DISTÂNCIA PERCORRIDA: 700.000KM

Consumo Energia
(€)

Consumo Energético

PM

NOX

CO2

1,4 TON

850 TON

0 kg

0 kg

36 kg 0 kg

AUTOCARRO PROPULSÃO
DIESEL

354.000€

275

Emissões de Gases com Efeito de Estufa

98.000€

65

AUTOCARRO 100% 
ELÉTRICO

( em  tonelada equivalente de petróleo)

 (partículas em suspensão)

Projeto cofinanciado por:



FAÇA JÁ O DOWNLOAD DA
APP VIA VERDE ESTACIONAR

Estacionar

A forma mais fácil e segura de pagar
os parquímetros em Braga.

PARE NA RUA
PAGUE NA APP

Seja responsável, opte por locais
com medidas de saúde e segurança.







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



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

PONTE UMBRIA
ESPANHA




