


Sediada em Vila Verde, a Escola 
Profissional Amar Terra Verde 
tornou-se ao longo da sua exis-
tência – completou 28 anos no 
passado dia 27 de setembro – 
um estabelecimento educativo 
de referência no que ao ensino 
profissional e à certificação de 
competências de adultos diz 
respeito. Num momento histó-
rico para a instituição, fomos 
ouvir João Luís Nogueira, di-
retor geral e principal rosto da 
EPATV.

DIRETOR DA EPATV

“Transformar 
vidas é o 
objetivo 
mais nobre 
do Projeto 
Educativo da 
EPATV”

JOÃO 
LUÍS 
NOGUEIRA

Que balanço faz destes 28 anos de existência?
João Luís Nogueira – Qualquer balanço é sempre 
condicionado pela concretização mais ou menos 
efetiva dos objetivos a que nos propusemos. 
No nosso caso, sempre nos preocupámos em 
ministrar um tipo de formação que soubesse 
aliar transmissão de competências técnicas, 
indispensáveis para um desempenho profissional 
capaz, e virtudes cívicas sem as quais o exercício 
da cidadania, essencial à vitalidade da democracia, 
estará sempre incompleto. Mais que os números, 
que não deixam de atestar a bondade do nosso 
projeto educativo, orgulha-nos a convicção de 
termos sido capazes de transformar vidas, até 

pela débil condição social e económica de tantos 
alunos que nos procuram.

Podemos falar de uma responsabilidade social 
assumida pela escola?
J.L.N. – Sem dúvida. Sempre assumimos essa 
responsabilidade social como um imperativo ético. 
É ponto de honra não deixarmos ninguém para 
trás. Mas preparar convenientemente os alunos é, 
também, assumir essa responsabilidade porque, 
quanto mais qualificada for a formação ministrada, 
mais potenciada estará a possibilidade de 
encontrar um lugar ao sol no mercado de trabalho.



Temos tido taxas de empregabilidade sempre 
acima dos 70%, o que constitui, ainda, um 
excelente contributo para o desenvolvimento 
local. É para mim claro que o nosso estreito 
relacionamento com o tecido empresarial, 
nomeadamente através da formação em 
contexto de trabalho, tem sido decisivo para 
este inequívoco sucesso.

Já passaram pela EPATV centenas e 
centenas de alunos…
J.L.N. – Ao longo destes 28 anos, diplomámos 
5047 alunos e, apenas nos últimos três 
anos, o nosso Centro Qualificou certificou 
as competências de 574 adultos. Há outro 
aspeto que não posso deixar de destacar, 
por ser bem elucidativo da confiança que 
as famílias em nós depositam. No presente 
ano letivo – quando os Censos comprovam 
o decréscimo da população jovem nos 
territórios dos municípios da nossa área de 
influência – mantivemos o número de alunos 
e de turmas. Trata-se de uma confiança que 
nos dignifica e nos motiva para tentarmos 
fazer cada vez melhor.

Não descansam sobre os louros 
alcançados…
J.L.N. – Parar é morrer. Temos uma 
constante sede de atualização e um 
investimento consistente nas infraestruturas 
e equipamentos. Podemos dizer, sem 
receio de desmentido, que estamos ao 
nível dos melhores. A intensa participação 
– de professores, alunos e técnicos – em 
programas de mobilidade europeus, também 
nos permite um exercício de comparação 
com outras realidades que se torna uma 
condição de melhoria. Miguel Torga gostava 
de dizer que o universal é o local sem 
barreiras. Temos muito orgulho da nossa 
identidade, mas sabemos que os desafios da 
contemporaneidade nos obrigam a preparar 
os nossos alunos para um mundo em que 
se esbatem fronteiras e o conhecimento é 
essencial. Esta confiança no conhecimento 
é, para nós, inegociável. O mesmo se passa 
com a incontornabilidade de uma cidadania 
europeia que não seja um eufemismo, mas 
uma realidade efetiva e vivenciada.

São uma casa de portas abertas…
J.L.N. – Sim. Abertas ao conhecimento, à 
inovação, à cultura, ao saber fazer e ao saber 
ser. Mas nunca descuramos um certo “ar 
de família”. Queremos que alunos, famílias 
e colaboradores se sintam em casa na 
EPATV. E sabemos ser agradecidos. Ainda 
recentemente, no jantar comemorativo 
do nosso aniversário – um jantar solidário 
cuja receita reverteu para a EPAJUDA, um 
organismo de solidariedade da EPATV – 
homenageámos professores e funcionários 
que connosco colaboram há vinte anos, bem 
como a Engenheira Anabela Santos, técnica 
da Direção Regional de Educação do Norte 
que nos acompanhou durante um longo 
período. 
Nunca caminhámos sozinhos. Sem os 
nossos parceiros – empresas, autarquias, 
organismos públicos e privados, instituições 
de solidariedade social… - sem a confiança 
das famílias e a dedicação dos nossos 
colaboradores, jamais conseguiríamos atingir 
os nossos objetivos. Somos, não duvido, do 
tamanho das cumplicidades e parcerias que 
formos capazes de erguer.

DIRETOR DA EPATV
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Praça das Comunidades Geminadas, 1
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Saiba mais em:
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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

este número da Revista Sim, entrevistámos a Vera Vaz, presidente da 
Cerci Braga, uma instituição que dá respostas a pessoas com deficiência 
e incapacidades e às suas famílias. 

Recentemente, a instituição ficou sem o seu autocarro, que permitia que 
os utentes viajassem para as variadas atividades que fazem na cidade, já 
que a localização do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão 
e sede da instituição está em Navarra – Braga. Atualmente, Cerci Braga 
tem um autocarro que substituiu o antigo, que já não tinha arranjo possí-
vel, mas também esta é uma situação de recurso.

É, por isso, urgente que todos nos juntemos e possamos apoiar esta cau-
sa, porque sem um autocarro os utentes da Cerci Braga – 30 no total – 
não podem ir às atividades que lhes permitem adquirir competências e, 
acima de tudo, desenvolverem alguma autonomia. 

São precisos 130 mil euros – neste momento, falta 80 mil euros dessa 
verba total – mas será um investimento com retorno imediato, com ga-
rantia de qualidade de vida para utentes e colaboradores. Quando ler, 
mais à frente, reparará que eu escrevi utentes, mas a Vera responde sem-
pre que a Cerci tem clientes. E é por isso mesmo, porque o tratamento 
deve ser pensado em termos de satisfação, como qualquer serviço. E o 
autocarro é importante para esse serviço. 

PRIORIDADE À VERDADE

Tal como já escrevi noutros momentos, vivemos num mundo rápido de-
mais para analisar as coisas friamente. O primeiro impulso e a primeira 
imagem é o que fica e, pior, é o que retransmitimos, criando o mesmo 
efeito em milhares de outras pessoas. Nós não testamos tudo – e, prova-
velmente, não temos de ser nós a testar. 

As redes sociais são o melhor veículo para difundirmos informação, mas 
também para espalhar conteúdos falsos – as fakenews estão na ordem 
do dia; para criarmos redes baseadas em boatos, como é normal nos mo-
vimentos anti vacinas, anti máscara e anti tudo o que existe, rejeitando 
a ciência e criando a sua própria ciência, sem qualquer necessidade de 
aprovação pela comunidade científica ou revisão por pares; ou para acu-
sar alguém, sem ter provas ou contraditório. 

Felizmente, vivemos em democracia e há instituições que servem exa-
tamente para isso: acusar, comprovar, corroborar, esclarecer e decidir 
sobre situações em que pessoas e instituições estão em desacordo. O 
tribunal, a PJ, a PSP, o Ministério Público. Ainda que se chegue a esse 
ponto, de apelar a essas instâncias da democracia, o resultado dessa 
ação nunca será tão rápido como o julgamento na praça pública. Conse-
quentemente, os efeitos nefastos de uma acusação nas redes sociais são 
extraordinariamente maiores que a reposição da verdade pode trazer. E 
é isto que é grave: o acusador (ou quem tem intenções ou benefícios na 
acusação) tem sempre vantagem sobre o acusado. Hoje posso escrever 
que o(a) leitor(a) roubou uma carteira no supermercado. Partilho com os 
meus amigos. Se as pessoas se interessarem pela história, em menos de 
24 horas poderá estar acessível a todo o país, ou todo o mundo, e toda a 
gente comentar sobre o assunto. Podem investigá-lo, para saberem se é 
ladrão (ladra). A sua empresa pode despedi-lo(a) para não criar má ima-
gem. Rápido demais para que se peça provas, porque o mal está feito.

A evolução da inteligência artificial, de que tanto se fala, está a ser dire-
cionada para criar formas de vender mais e melhor, de conseguir maior 
retorno publicitário; e não está pensada para conseguir mais e melhor 
informação nas redes sociais; mais e melhor cidadania; mais seriedade 
e verdade de quem publica. Não está preparada para saber as fontes 
de quem publica um artigo ‘manhoso’ sobre supostos factos que visam 
sustentar uma teoria, ainda que mirabolante. Enquanto não se mudar a 
forma como as pessoas interagem que este ‘monstro’ que é uma rede 
social, estamos sujeitos a isso. Todos. Tem de haver regras, tem de haver 
mecanismos que obrigue os utilizadores a serem corretos, a provarem o 
que dizem, a mostrarem provas científicas aceites pelos pares. Caso con-
trário, andaremos nesta selva eternamente. 

PRIORIDADE ÀS PESSOAS

N
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Altice Forum Braga recebeu, durante o Braga Brick, 
o visitante 1 milhão. Pouco passava das 16h30 quan-
do Luís Rego, de 11 anos, entrou no recinto do Bra-
ga Brick Fan Event 2021, a exposição que decorreu 
no Altice Forum Braga, convertendo-se no visitante 
1 milhão. “Já tinha vindo à Braga Brick, nos outros 

anos, mas esta agora é a mais especial para mim”, disse o visitante que 
passa a figurar na história do recinto. O Braga Brick Fan recebeu milhares 
de visitantes, num fim de semana dedicado às construções em bloco, um 
evento que regressa em 2023.

Para Carlos Silva, administrador executivo da entidade responsável pela 
gestão do espaço, “este marco mostra que, em apenas três anos, con-
seguimos colocar o Altice Forum Braga na rota dos espaços de referên-
cia, quer para a concretização de eventos, quer de espetáculos, feiras ou 
congressos”.

Com um espaço multifacetado, o Altice Forum Braga foi inaugurado em 

setembro de 2018, acolhendo desde então um conjunto de iniciativas de 
relevo como os concertos de Bryan Adams e dos Thirty Seconds to Mars, 
o Dance World Cup, o Congresso Nacional da Ordem dos Psicólogos e 
o Congresso Ibérico da Medicina Interna e ainda o Centro de Vacinação 
COVID-19 do concelho. “Recebemos mais de meio milhar de eventos, 
centenas de congressos e de espetáculos e demonstramos que a nossa 
missão passa por estar ao lado da comunidade onde estamos inseridos”, 
reforça o administrador da InvestBraga.

“Nos próximos meses, iremos reforçar ainda mais a nossa dinâmica como 
espaço primordial para grandes iniciativas, estando programada a Ex-
poanimal para novembro, agendado o Festival Authentica, que con-
ta com Kodaline e James Bay, para dezembro, o concerto de Dua Lipa 
para junho, bem como o regresso da Agro à sua data natural, em março”, 
acrescenta ainda Carlos Silva, confiante de que a retoma da atividade irá 
significar um crescimento exponencial de visitantes ao Altice Forum Bra-
ga. Toda a programação de eventos do Altice Forum Braga poderá ser 
consultada no site http://www.forumbraga.com

ALTICE FORUM BRAGA ATINGE
1 MILHÃO DE VISITANTES

O
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epois de um ano e meio de interregno devido ao contexto 
pandémico vivido em todo o mundo, a Meia Maratona de 
Braga vai voltar à estrada a 17 de Outubro. A prova, com o 
carimbo de qualidade da Runporto, vai ainda contar com 
uma Mini Maratona de 6 km sem fins competitivos.

Para esta prova, que marca o regresso de Braga às grandes 
provas nacionais de atletismo, são esperados mais de 2 mil participantes que 
vão fazer deste evento mais um ponto alto das competições desportivas do 
Concelho.

Uma prova recebida com todo o entusiasmo por Ricardo Rio, presidente da 
Câmara Municipal de Braga, e que cumpre com um dos pilares estratégicos 
da atuação deste Executivo Municipal de promoção da atividade desportiva 
junto de todos os Bracarenses.

“Recebemos esta prova com emoção pelo seu regresso após todos os pro-
blemas que ultrapassamos devido à pandemia; com ambição de voltar em 
grande aos grandes eventos; com gratidão a quem participa organiza e con-
tinua a acreditar nestas iniciativas e, também, pedindo compreensão a todos 
os Bracarenses pelos constrangimentos que uma organização desta nature-
za acarreta”, referiu o Autarca, sustentando que esses mesmos constrangi-
mentos, apesar de pontuais, “fazem parte da vida de uma cidade com o dina-
mismo que Braga apresenta em todos os sectores da sociedade”.

Para esta prova estão assegurados todos os procedimentos de segurança, 
sendo exigido o certificado de vacinação ou um teste negativo no momento 
de levantamento do dorsal. Antes da partida é obrigatório o uso de máscara 
e, após o final do percurso, será fornecida uma máscara a cada participante.

O percurso desta quinta edição da Caravela Seguros Meia Maratona de Bra-
ga mantém-se inalterado, com início marcado para as 10h00 de Domingo, 
com partida e chegada na Av. João Paulo II.

A apresentação da prova decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
e, além de Ricardo Rio, marcaram presença a nesta sessão a vice-presidente 
da Autarquia Bracarense, Sameiro araújo, Jorge Teixeira da Runporto, Davide 
Castro da Caravela Seguros, e José Teixeira da BMCar, empresas patrocina-
doras da Meia Maratona de Braga.

As inscrições decorrem online no site da Runporto em www.runporto.com

MEIA MARATONA DE BRAGA VOLTA À 
ESTRADA A 17 DE OUTUBRO

D
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omento alto do programa Na Rota das Colheitas, é no 
início de Outubro que tem lugar uma das maiores fes-
tas do concelho, que celebra a ruralidade e a tradição. 
Este ano não foi exceção, com vários momentos que 
os visitantes procuram, ano após anos. 

Durante cinco dias, de 7 a 10 de Outubro, os eventos 
levarão milhares de pessoas a Vila Verde, de onde se destacam a ‘6ª Festa do 

Cogumelo’ e a Feira dos Produtos Regionais; o Concurso de Raças Avícolas, 
os Concursos da Broa, de Marmelada e também de Mel, e o Concurso de Ar-
tesanato, sempre muito concorrido. No último dia, tem lugar um dos momen-
tos altos da Festa das Colheitas, com o Encontro de Concertinas, que reúne 
tocadores de todo o país. Antes, destaque para a Concentração e Desfile de 
Carros Clássicos, que juntou em Vila Verde vários exemplares de carros de 
outros tempos. 

M

FESTA DAS COLHEITAS VOLTOU A LEVAR O 
MUNDO RURAL ATÉ AO CENTRO DE VILA VERDE





elo terceiro 
ano consecu-
tivo, o Municí-
pio de Braga e 
a Associação 
E m p r e s a r i a l 

de Braga promoveram a Gala 
do Turismo para distinguir e 
enaltecer a resiliência dos em-
preendedores, empreendimen-
tos, agentes turísticos e todas 
as pessoas e instituições que 
continuam fazer com que Bra-
ga seja um dos destinos mais 
procurados da Europa e do 
Mundo. José Ferreira, da Dire-
nor, foi agraciado com o Prémio 
Carreira e João Porfírio Olivei-
ra, presidente do Conselho de 
Administração do Hospital de 
Braga, distinguido com o Pré-
mio Personalidade do Ano.  A 
cerimónia decorreu no Espaço 
Vita, em Braga. 

III GALA DO TURISMO DE BRAGA 
DISTINGUIU JOÃO PORFÍRIO OLIVEIRA E 
JOSÉ FERREIRA

P
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ALOJAMENTO: 
HOTELARIA
Hotéis do Bom Jesus 
(vencedor)
Hotel Moon & Sun Braga
Burgus Tribute & Design 
Hotel
Mercure Braga Centro 
Hotel

ALOJAMENTO: 
ALOJAMENTO LOCAL
Philosofy Apartments
Tea 4 Nine Guest House and 
Bistrô (vencedor)
Sé Guesthouse
Domus 26 Guesthouse B&B

RESTAURAÇÃO: 
GASTRONOMIA 
TRADICIONAL
Elvira Restaurante 
(vencedor)
Tasquinha D. Ferreira
Cozinha da Sé
Flor de Sal

RESTAURAÇÃO:
NOVOS CONCEITOS
Alma D’Eça
Taberna Belga
Casa de Pasto das 
Carvalheiras (vencedor)
Il Fiume

ACTIVIDADE DE APOIO 
TURÍSTICO
Picoto Park

Yellow Bus (vencedor)
Joy 4 Fun
Braga Táxis

LOJAS COM HISTÓRIA
Mercado de São João 
(vencedor)
A Negrita
Café Vianna
Pereira das Violas

PATRIMÓNIO CULTURAL 
E TURÍSTICO
Museu de Arqueologia D. 
Diogo de Sousa
Museu dos Biscainhos
Mosteiro de São Martinho 
de Tibães
Tesouro-Museu da Sé de 
Braga (vencedor)

INTERVENÇÃO 
URBANÍSTICA
Praça - Mercado Municipal 
de Braga (vencedor)
Hotel Moon & Sun Braga
Signature Apartments Os 
Terceiros
LP Heritage Apartments

EMPREENDEDORISMO E 
INOVAÇÃO
Sé Apartamentos – Gestão 
de Alojamento Local 
(vencedor)
Your Travel
Minho de Porta Aberta 
- Cooperativa Cultural e 
Social
Keen Tours

PRÉMIO PROMOÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO 
SECTOR
Centro Regional de Braga 
Universidade Católica de 
Braga

Prémio Carreira
José Ferreira (Direnor)

Prémio Personalidade do 
Ano
João Porfírio Oliveira, 
presidente do Conselho de 
Administração do Hospital 
de Braga

NOMEADOS E VENCEDORES
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o longo dos últimos 10 anos, a Cerci Braga cresceu, estabeleceu-se em 
Navarra e faz um trabalho importantíssimo com pessoas com deficiên-
cia e suas famílias. A mudança para uma das freguesias mais distantes da 
cidade trouxe muitas coisas boas, mas também implica que a instituição 
tenha um autocarro que permita organizar as atividades livremente. O 
que existia avariou, o que está a substituí-lo não tem uma vida útil muito 

longa e é necessário encontrar uma solução para que os 30 utentes da Cerci possam 
usufruir das terapias que lhes permitem tornarem-se mais autónomos. 

A
VERA VAZ

PRESIDENTE DA CERCI BRAGA

Que balanço faz do trabalho feito pela Cerci 
braga, até agora?
Estamos a comemorar 10 anos de existência e 
durante este período há algumas marcas a as-
sinalar. Estamos neste espaço, em Navarra, há 
quatro anos, e fomos fazendo vários melhora-
mentos que o adaptaram àquilo que é o nosso 
dia-a-dia e que vai de encontro às necessidades 
definidas para os CACI (Centro de Atividades e 
Capacitação para a Inclusão) que substituíram 
os CAO (Centro de Atividades Ocupacionais). 
Estamos no máximo capacidade, com 30 clien-
tes. Temos, depois, novas respostas que abrimos 
em Maio, que são as Residências Autónomas, em 
São Vicente – Braga. Prevemos, também, a curto 
prazo, inaugurar novas respostas, mas estamos 
dependentes de candidaturas e resposta da Se-
gurança Social. Em termos de espaço, estamos 
algo limitados aqui, mas vamos tentar encontrar 
novas soluções. No futuro, esperamos conseguir 
concluir um projeto que já está em andamento: 
uma lavagem automóvel que, decorrente das di-
ficuldades relacionadas com a pandemia, teve de 
ser adiado. É um projeto que nos vai ajudar finan-
ceiramente, mas, acima de tudo, permitir-nos-á 
trabalhar com os clientes algumas terapias. 

Quantas pessoas trabalham aqui?
Na Cerci Braga, trabalham 14 pessoas, entre o 
CACI e as Residências Autónomas.

Considera que a instalação da CERCI Braga 
em Navarra foi uma boa aposta?
Sim, sem dúvida. Conseguimos estruturar o 
nosso serviço, conseguimos o acordo com a Se-
gurança Social e permitiu-nos dar passos muito 
seguros no crescimento desta instituição. Está a 
funcionar na plenitude, até já precisávamos de 
um bocadinho mais mas vamos com calma.

É possível aceitar mais utentes?
Não, estamos no máximo de capacidade. Esta-
mos a avaliar, junto da Segurança Social, outras 
possibilidades, porque temos lista de espera. A 
pandemia acabou por mostrar que precisamos 
de dar resposta a algumas situações e algumas 
famílias que estão em situação complicada. 

A distância para a cidade tem sido um obstá-
culo…
Tem vantagens e desvantagens. Por um lado, 
estamos num local maravilhoso, cheio de luz e 
tranquilidade. Temos animais, com os quais fa-
zemos trabalho terapêutico… No entanto, no 
que diz respeito à utilização das infraestruturas 
que o concelho disponibiliza, como a piscina ou 
a escalada, e outros que são importantes para a 
realização de atividades diárias, isso implica várias 
deslocações à cidade, por dia. Sem esquecer que 
muitos dos nossos clientes são do outro lado do 
concelho, de Tadim, Vilaça… Nós tínhamos um 

autocarro muito velhinho, que nos causou mui-
tos problemas e gastámos muito dinheiro nos 
vários arranjos que teve. Deixou de funcionar e a 
necessidade que temos, diária, obrigou-nos a en-
contrar uma solução de recurso. Comprámos um 
autocarro também com bastantes anos, mas foi o 
possível. É para nos ‘desenrascar’ nesta situação 
transitória. É tão velhinho como o outro mas ain-
da anda.

A solução não é a mais adequada…
Nada adequada. Precisamos de um autocarro 
que cumpra com as necessidades que temos, 
tanto em tamanho, como em conforto. E quando 
falamos em conforto estamos a falar de porme-
nores como a altura de subida, porque são pes-
soas com problemas de locomoção, com mobi-
lidade reduzida…

Quanto é que precisam?
Precisamos de cerca de 130 mil euros. Neste 
momento, estamos nos 7/8 mil euros, já conta-
bilizando a venda para a sucata do autocarro que 
não funciona e a potencial venda do que temos 
neste momento. Estamos a tentar angariar cerca 
de 80 mil euros, porque o restante serão capitais 
próprios. Esse é o nosso objetivo. Optaremos por 
algumas estratégias diferentes, como o Fundo de 
Socorro Social.



PRESIDENTE DA CERCI BRAGA

“Adquirir um 
autocarro é 
absolutamente 
fundamental 
para o nosso 
trabalho”



As instituições estão atentas?
O Fundo de Socorro Social é um apoio a fun-
do perdido, mas por vezes demoram dois a 
três anos a serem apreciados. Não sabemos 
se vai demorar esse tempo, mas vamos tentar. 
Entretanto, a nossa ideia é tentar reunir enti-
dades em torno desta ideia, que nos possam 
ajudar. Todos os contributos fazem a diferen-
ça. Sempre que solicitámos, tivemos apoio da 
sociedade.

Se não houver autocarro disponível, os 
utentes ficam aqui? Por exemplo, os 
Transportes Públicos não podem ser uma 
alternativa?
Nós não conseguimos articular com os Trans-
portes Urbanos de Braga, no sentido de me-
lhorar a rota – isso já foi tentado, mas não é 
possível. Por exemplo, existe uma rota circular 
que passa por Navarra, mas demora uma hora 
até Braga, porque serve mais locais. Além dis-
so, os autocarros fazem a rota circular, não vol-
tam para trás. Nós temos um jovem de Adaú-
fe, que poderia vir para aqui de autocarro, mas 
depois não conseguiria voltar, sem fazer todo 
o percurso de regresso – ir a Braga e voltar. 
Tentámos encontrar soluções, mas realmente 
não é viável para nós. Conseguimos, ainda as-
sim, que alguns dos mais autónomos façam a 
rota ao final do dia em direção a Braga.

De que forma geriram o serviço, com as 
restrições durante a pandemia, principal-
mente, nas saídas?
Não existiram saídas.  No primeiro confina-
mento, estivemos totalmente encerrados; no 
segundo, estivemos a fazer terapias e apoio 
ao domicílio, a quem requisitou. As atividades 
fora daqui foram todas suspensas. Estamos 
agora a retomar. O nosso grupo reagiu muito 
bem a todas as medidas de proteção indivi-
dual, não tivemos nenhum caso – apenas um 
cliente que estava em casa e não esteve em 
contacto connosco. 

A campanha do Pirilampo Mágico está a 
chegar. O valor recebido será encaminha-
do para a aquisição do autocarro?
Ao contrário do ano passado, que não se rea-
lizou, este ano vamos ter a campanha, embora 
em datas diferentes do que é habitual (que 
é em Maio), porque não sabíamos como iria 
ser com estas questões do COVID. Vamos 
arrancar dia 15 de Outubro, até dia 7 de No-
vembro. Temos a nossa caminhada no dia 6 
de Novembro, esperemos que o tempo ajude. 
Estaremos em quase todos os sítios onde cos-
tumávamos estar: escolas, bancas de centros 
comerciais, espaços públicos e empresas. A 
nossa intenção é que o valor da venda seja 
também encaminhado para esta questão do 
autocarro. 

Quando se fala de questões relacionadas 
com deficiência, é ‘obrigatório’ abordar o 
tema do lar residencial que seja comple-
mentar ao trabalho de instituições como a 
Cerci. Até que ponto é um assunto urgen-
te? Tem algum utente com essa necessida-
de?
Sim, é um assunto importante e que tem de 
ter resposta. Estamos a falar de casos que, 
subitamente, podem ter alterações significa-
tivas no comportamento e autonomia. Pode-
mos estar a falar de alguém que já foi muito 
autónomo, mas que de repente perde capa-
cidades. Por exemplo, nós notámos, durante a 
pandemia, em algumas situações, a perda de 
alguma autonomia por algumas pessoas. Nós 
continuamos com as nossas duas residências 
que ainda têm financiamento aprovado, atra-
vés de um programa patrocinado pelo BPI, 
mas para as quais esperamos ter apoio da 
Segurança Social daqui para a frente… mas a 
verdade é que é para pessoas com mais au-
tonomia. Para quem tem menos autonomia, a 
situação é crítica aqui no concelho. Nós não 
temos nenhuma candidatura nem prevemos 
candidatar-nos, mas sabemos que há institui-
ções que vão avançar. Esperamos que as can-
didaturas que foram feitas no concelho sejam 
aprovadas, porque é uma resposta muito ne-
cessária. Aliás, alguns dos nossos clientes nos 
quais identificámos essa necessidade já estão 
inscritos noutras instituições, caso venha a 
existir essa resposta. É uma luta muito grande 
que todos estão a travar.

Seria um bom projeto para comemorar os 
20 anos?
Espero que cheguemos lá antes [risos]. No 
entanto, quando pensamos que o facto de 
não termos transporte nos condiciona tanto 
e se pensarmos que isso implica investimento 
de milhões, seria necessário que muitos fato-
res se conjugassem. Gostávamos que a nos-
sa instituição pudesse oferecer o máximo de 
serviços aos nossos clientes e às suas famílias. 
Se essas respostas forem dadas por outras 
organizações, estamos aqui para ser com-
plementares identificar outras áreas onde 
possamos ser necessários e onde não haja 
tanto investimento. É importante trabalhar 
em rede, todos juntos com o mesmo objetivo. 
Acredito que pode haver mais planeamento 
estratégico da parte da Segurança Social, da 
Rede Intermunicipal… Ao fim e ao cabo, o que 
é importante é que as respostas existam e que 
as necessidades sejam colmatadas para todos 
sem exceção. 

ENTREVISTA COM. . .
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á são conhecidos os finalistas da 1.ª edição da Bienal de 
Ilustração - Prémio Capital da Cultura do Eixo Atlântico, 
um desafio lançado pelo Município de Braga aos ilustra-
dores nacionais e internacionais para representarem o 
património material e imaterial do território do Eixo Atlân-
tico do Noroeste Peninsular. Os finalistas são os seguintes 

artistas: Carlo Giovani; Constança Duarte; Eva Evita; Fedra Santos; 
Gémeo Luís; João Costa; João Vaz de Carvalho; Jorge Margarido; 
Liz França; Mariana Gusmão (Nana); Nanem; Pedro Velho; Rachel 
Caiano; Ricardo Ladeira; Rita Terra; Sara Frágil e Sérgio Gonçalves 
Ribeiro. O prémio Bienal de Ilustração distinguirá o vencedor, a ser 
anunciado dia 6 de Novembro (11h00, galeria do Paço da Universi-
dade do Minho), com um prémio monetário de 8.000€, resultando 
também numa exposição e num catálogo com as obras dos 17 auto-
res finalistas, que decorrerá em associação com o “Braga em Risco 
– Encontro de Ilustração”.

As ilustrações a concurso foram avaliadas por um júri com reconhe-
cida capacidade e experiência na área artística. Foram analisadas 
204 obras, da autoria de 68 ilustradores nacionais e internacionais. 
O Júri decidiu, por unanimidade, selecionar, de entre todos os candi-
datos, mais dois autores finalistas (total de 17), assim como três men-
ções honrosas, devido à excecional qualidade técnica, de execução, 

originalidade, desenvolvimento de um conceito forte associado ao 
tema proposto e coerência gráfica. 

O elevado número de participações a concurso foi mais um motivo 
para a decisão unânime do Júri em atribuir mais dois finalistas. Esta 
iniciativa é promovida em parceria com a Escola Superior de Design 
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) e conta com a 
participação da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, 
possibilitando a promoção e a divulgação do património cultural 
material e imaterial do território do Eixo Atlântico.

Município de Braga, a CIM Cávado e a Entidade 
de Turismo Porto e Norte de Portugal inaugura-
ram o novo Posto de Turismo na Estação Ferro-
viária de Braga. A nova loja interativa de turismo 
assume-se como um novo ponto estratégico para 
a promoção da região do Minho. Este novo espa-

ço apresenta-se com três funcionalidades: espaço de informação e 
promoção turística da região do Minho; espaço de promoção dos 

eventos e produtos do território; estruturação e promoção do pro-
duto turístico City e Short Break no Minho.  Da gastronomia até ao 
artesanato, este espaço vai permitir que milhares de pessoas que se 
deslocam por Braga fiquem a conhecer todo o território. Num inves-
timento elegível de 79.739,13€, este projeto insere-se no âmbito do 
PROVERE - Minho Inovação apoiado pelo NORTE 2020, e preten-
de servir como montra de exposição dos 24 municípios que compõe 
as Comunidades Intermunicipais do Cávado, Ave e Alto Minho.

JÁ SÃO CONHECIDOS OS FINALISTAS DA 
BIENAL DE ILUSTRAÇÃO - PRÉMIO CAPITAL 
DA CULTURA DO EIXO ATLÂNTICO

BRAGA GANHOU UM NOVO
POSTO DE TURISMO
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raga é uma das Cidades semifinalistas do prémio “Ci-
dade inovadora em ascensão na Europa”, uma inicia-
tiva promovida pelo Conselho Europeu de Inovação 
e pela Agência Executiva das PME para destacar o 
trabalho feito nesta área por Municípios com uma 
população entre 50 mil e 250 mil habitantes. Sele-

cionadas por um conjunto de especialistas independentes entre um 
total de 39 candidaturas, Braga irá disputar este título europeu com 
Cascais, Castellón de la Plana (Espanha), Haarlem (Holanda), Leeu-
warden (Holanda), Ludwigsburg (Alemanha), Trondheim (Noruega) 
e Vantaa (Finlândia). 

No âmbito desta candidatura, realizou-se no Theatro Circo, a defesa 
da candidatura de Braga diante de um júri de peritos independentes 
de alto nível por uma equipa constituída por Ricardo Rio, presidente 
da Câmara Municipal, António Cunha, presidente da CCDR-N, Luís 
Rodrigues, Director da Start-Up Braga, e Carlos Santos, membro da 
Human Power Hub. 

Os membros do júri selecionarão três finalistas. O vencedor e os dois 
segundos classificados por categoria serão anunciados na Cimeira 
do Conselho Europeu de Inovação, nos dias 24 e 25 de Novembro. O 
vencedor da categoria “Cidade inovadora em ascensão na Europa” 

receberá 500 mil euros, com as duas cidades vice-campeãs a rece-
berem 50 mil euros cada. 

Todos os semifinalistas serão convidados a participar num grupo de 
cidades pioneiras que expandem ativamente os limites da inovação 
urbana.

Município de Braga promove no próximo Sábado, 
16 de Outubro, no Altice Forum Braga, o I Fórum 
do Imigrante, Integração e Interculturalidade. 
Esta é uma iniciativa que se realiza por iniciativa 
do Conselho Municipal do Imigrante, Integração 
e Interculturalidade, recentemente criado pelo 

Município de Braga. Neste I Fórum serão analisados os dados do 
Observatório das Migrações e divulgado o trabalho das associações 
e organizações locais de apoio aos imigrantes. Será ainda abordada 
a questão da integração no contexto escolar e empresarial, procu-
rando conhecer as políticas de acolhimento e a importância deste 
capital humano na dinâmica das instituições.  A sessão de abertura, 
agendada para as 10h00, contará com as intervenções da vice-pre-
sidente da Câmara Municipal de Braga, Sameiro Araújo, e da Secre-
tária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira. A 
entrada é livre, sendo sujeita à lotação da sala. 

De referir que o Conselho Municipal do Imigrante, Integração e In-
terculturalidade é um órgão que visa a promoção da cidadania, da 
participação e dos valores dos direitos humanos, contribuindo para 
a criação de políticas de acolhimento e integração das pessoas imi-
grantes na sociedade Bracarense. Para a criação deste órgão foi 
constituído um grupo de trabalho, composto por representantes 
da Autarquia e de diversas associações de imigrantes sedeadas no 
Concelho de Braga. Ao longo dos últimos anos, o Município de Bra-
ga tem desenvolvido um conjunto de políticas que visam combater 
as exclusões sociais, afirmar os direitos humanos como motor da ci-
dadania e construir uma Cidade aberta, diversa e intercultural.

“CIDADE INOVADORA EM ASCENSÃO NA 
EUROPA” VALE PRÉMIO DE 500 MIL EUROS

I FÓRUM DO IMIGRANTE, INTEGRAÇÃO
E INTERCULTURALIDADE 

B
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ubordinado ao tema «Percursos e memórias: Indústria 
e operariado nos séculos XIX – XX», o III Ciclo de Con-
ferências do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave 
(MITBA) decorre ao longo do último trimestre de 2021, 
com três sessões, divididas pelos dias 16 de outubro, 13 
de novembro e 11 de dezembro. Cada uma delas decorre 

ao sábado à tarde, a partir das 15h00, no MITBA, e inclui a visita guiada a 
uma unidade museológica famalicense no final da conferência.

Tendo como pretensão apresentar alguns dos aspetos mais significativos 
das movimentações operárias ocorridas na Bacia do Ave naqueles sécu-
los, entre os assuntos abordados serão apresentadas reflexões sobre as 
lutas reivindicativas do operariado, a questão do trabalho feminino na 
indústria têxtil e a primeira grande greve operária da região.

O ciclo de conferências inicia com Paula Ramos Nogueira, do Centro 
de Física da Universidade de Coimbra, a explorar o tema «Mulheres de 
Fábrica – Apontamentos sobre a feminização da indústria têxtil em Gui-
marães», a 16 de outubro, que inclui, no final, a visita ao Museu do Auto-
móvel, em Ribeirão.

Já a segunda sessão, a 13 de novembro, terá como assunto «As lutas 
reivindicativas do operariado bracarense durante a I República (1910-
1926)», e contará com a presença de Débora Duarte Val Escadas, dou-
toranda da Universidade do Minho. Desta vez, a visita será ao Núcleo de 
Lousado do Museu Nacional Ferroviário.

A terceira, e última conferência, prossegue os estudos das lutas operá-
rias, com «As lutas dos operários têxteis da Bacia do Ave, 1956 -1974», 

tema que será explorado por José Manuel Lopes Cordeiro, Coordena-
dor Científico do MITBA e professor na Universidade do Minho. A der-
radeira visita do ciclo, será ao museu anfitrião do Ciclo de Conferências.

Refira-se que as sessões são abertas ao público em geral, sendo neces-
sária inscrição prévia, gratuita, através do link: https://bit.ly/cicloconfe-
renciasmitba. O evento está acreditado pelo Conselho Científico-Peda-
gógico da Formação Contínua, na modalidade de Curso de Formação, 
para professores, com a duração de 10 horas.

Para mais informações, consulte: www.museudaindustriatextil.org

ntónio Castro Henriques é o vencedor do Prémio de His-
tória Alberto Sampaio 2021. A cerimónia de entrega do 
Prémio será realizada no próximo dia 1 de dezembro, data 
do aniversário natalício de Alberto Sampaio (nasceu no 
dia 1Dez.1841) e, de acordo com a rotatividade prevista 
no Regulamento, terá, este ano, lugar na Casa do Terri-

tório, em Vila Nova de Famalicão. O trabalho vencedor será publicado, 
também conforme prevê o Regulamento, na Revista de Guimarães. O 
Prémio de História Alberto Sampaio, inicialmente instituído em 1995 pe-
los Municípios de Guimarães e Vila Nova de Famalicão e pela Socieda-
de Martins Sarmento, renovado em 2016 e contando a partir de então 
também com o Município de Braga entre os instituidores “destina-se a 
homenagear e a manter viva a pessoa e obra de Alberto Sampaio, pro-
movendo o desenvolvimento dos estudos científicos e investigação nas 
áreas ligadas ao seu legado, em especial, nas disciplinas da História So-
cial e Económica”. 

Os instituidores do Prémio Alberto Sampaio congratulam-se com o êxito 
alcançado pela edição deste ano, “que constituiu um contributo impor-
tante para o avanço do conhecimento histórico, agradecem a valiosa e 
atenta colaboração da Academia de Ciências de Lisboa e felicitam todos 
os concorrentes e, de um modo especial, o vencedor de 2021, António 
Castro Henriques”. 

O júri, constituído sob a égide da Academia das Ciências de Lisboa, a 
quem está confiada a direção científica do Prémio, deliberou atribuir o 

Prémio de 2021 ao investigador António Castro Henriques que apresen-
tou um trabalho com o título “Midas, Moedas e Mercados: A Economia 
Política do Primeiro Sistema Monetário Português, 1190-1250”. 

O júri congratulou-se ainda com a elevada qualidade da generalidade 
dos trabalhos admitidos, versando objetos de estudo de alguma forma 
relacionadas com as temáticas subjacentes ao âmbito do Prémio Alberto 
Sampaio.

MOVIMENTAÇÕES OPERÁRIAS EM 
DESTAQUE NO III CICLO DE CONFERÊNCIAS 
DO MUSEU DA INDÚSTRIA TÊXTIL

ANTÓNIO CASTRO HENRIQUES VENCE PRÉMIO 
DE HISTÓRIA ALBERTO SAMPAIO 2021
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Casa das Artes de Famalicão acolhe, até 26 de janeiro de 
2022, a exposição «Manoel de Oliveira, A Comunidade». 
Organizada pela Casa do Cinema Manoel de Oliveira - 
Fundação de Serralves, com curadoria de António Pre-
to, a exposição integra a programação da 6ª edição do 
«CLOSE-UP – Observatório de Cinema de Famalicão», 

dedicada ao tema «Comunidade», e as comemorações do 20º aniversá-
rio do teatro municipal.

Partindo do acervo documental do realizador português, integralmente 
depositado em Serralves, a exposição patente na Casa das Artes coloca 
em diálogo diversos materiais de trabalho, entre eles, guiões, correspon-
dência, fotografias de repérage e de rodagem, recortes de jornal, entre 
outros documentos, e excertos de filmes representativos do modo como 
Manoel de Oliveira retratou diferentes comunidades.

O material exposto assegura três perspetivas da comunidade ligadas ao 
realizador, nomeadamente, o «círculo» de atores que privilegiava, a equi-
pa de rodagem com quem possuía laços estreitos, e sete filmes da sua 
carreira, onde a temática comunitária se evidencia na película.

Refira-se que a Casa do Cinema Manoel de Oliveira, projeto do arqui-
teto Álvaro Siza Vieira, é um polo de referência no domínio do cinema, 
integrado nos espaços da Fundação de Serralves. Além de um centro de 
documentação e de sessões de cinema que permitem um acesso regular 
à obra de Manoel de Oliveira, promove exposições temporárias, ciclos 
de cinema temáticos e monográficos, retrospetivas e conferências, pro-
movendo, através destes, diferentes possibilidades de aproximação ao 
cinema contemporâneo.

A exposição «Manoel de Oliveira, A Comunidade» está patente no fo-
yer da Casa das Artes e funciona como um prólogo para o episódio seis 

do CLOSE-UP, que decorre de 16 a 23 de outubro em vários espaços do 
teatro municipal.

A edição deste ano do CLOSE-UP conta com cerca de 30 sessões de 
cinema contemporâneo cruzadas com a história do cinema nas obras de 
Wong Kar-Way e Hong Sang-soo, sob o mote do Cinema Comunidade, 
incluindo filmes-concerto pelos Sensible Soccers («Douro Faina Fluvial», 
1931, e «O Pintor e a Cidade», 1956) e por Filipe Raposo com a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa («Metropolis», de Fritz Lang), assim como filmes 
comentados por realizadores, jornalistas e académicos, um panorama 
pela obra de Basil da Cunha, uma masterclasse, sessões especiais, con-
versas e sessões para famílias e para escolas.

 Toda a informação em www.closeup.pt e www.casadasartes.org

CASA DAS ARTES ACOLHE A COMUNIDADE 
DE MANOEL DE OLIVEIRA

A



ACORDOS COM OS PRINCIPAIS SEGUROS E CONVENÇÕES, INCLUINDO ADSE
GASTROENTEROLOGIA E CARDIOLOGIA COM ACORDO SNS/P1

Anestesiologia
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral
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Cirurgia Pediátrica
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Cirurgia Vascular
Dermatologia
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Gastroenterologia

Ginecologia-Obstetrícia
Hematologia Clínica
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Oncologia Médica
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia

Consulta
Bloco Operatório
Imagiologia
   Ressonância Magnética
   TAC 
   Ecogra�a
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Análises Clínicas

ESPECIALIDADESÁREAS
Pediatria
Pedopsiquiatria
Pneumologia
Psicologia
Psiquiatria
Reumatologia
Terapia da Fala
Urologia

Informações e marcações: 
+351 253 079 579

ATENDIMENTO SEM MARCAÇÃO 
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Com tecnologia de ponta
e uma equipa de excelência,
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3ª Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG) decorre até 
31 de dezembro e terá novos pontos altos até ao final do 
ano e com um ciclo de inaugurações agendado para dia 
23 de outubro, destacando-se o lançamento da edição 
ilustrada OS LUSÍADAS, numa parceria entre o Municí-
pio de Guimarães e a Reitoria da Universidade do Minho, 

com a colaboração da Editora Kalandraka, assim como a inauguração de 
exposição de ilustrações originais, a estar patente na Sociedade Martins 
Sarmento e que reúne as 10 ilustrações originais produzidas para inte-
grarem a publicação a ser lançada.

Esta edição é uma evocação ao papel da mulher na cultura nacional e 
em particular na ilustração, completamente ilustrada por 10 mulheres 
artistas: Carolina Celas, Joana Rêgo, Joana Estrela, Madalena Matoso, 
Amanda Baeza, Inês Machado, Mariana Rio, Catarina Gomes, Marta 
Madureira e Marta Monteiro. A direção literária e fixação de texto para o 
português atual foi da responsabilidade da Professora Doutora Rita Mar-
noto e o design esteve a cargo de Joana Pires.

A vice-presidente da Câmara de Guimarães e Vereadora da Cultura des-
taca “uma visão diferenciada” sobre a obra d’Os Lusíadas. “Esta edição 
ilustrada d’Os Lusíadas marca esta edição da BIG, trabalhada por 10 mu-
lheres e que garantem um valor acrescentado a esta obra com uma nova 
visão e de forma ilustrada. Esta edição vai chegar às escolas e esperamos 
que continue a convocar para a sua leitura e uma nova interpretração”, 

referiu Adelina Pinto.

O Reitor da Universidade do Minho salientou o papel da instituição no 
âmbito da “promoção do desenvolvimento cultural”. Rui Vieira de Castro 
sublinhou que “esta é uma obra que não é perspetivada da forma como 
deveria ser perspetivada, porque é muito complexa e exprime uma de-
terminada visão do mundo e uma representação da história do país. Há a 
intenção de devolver esta obra de forma a que seja mais apreensível para 
a generalidade das pessoas e principalmente dos nossos jovens”, referiu.

O diretor artístico da BIG, Tiago Manuel, deu conta de “uma obra mais 
contemporânea” e “não só para os jovens, mas também para a sociedade 
em geral”. Tiago Manuel constatou que “Portugal dá um exemplo por-
que é a primeira vez que se faz uma edição com trabalho concertado e 
completamente feito por mulheres numa obra canónica. A escolha das 
artistas resultou de uma lista de 30 autores que depois foi selecionada 
por um júri independente para a escolha das 10 artistas, numa transpa-
rência de processos e aqui estão algumas das melhores ilustradoras por-
tuguesas”, ressalvou Tiago Manuel na conferência de imprensa realizada 
esta segunda-feira.

A sessão contou ainda com a presença de Margarida Noronha, em re-
presentação da editora Kalandraka, que evidenciou a importância de 
“chegar a novos públicos” com a obra d’Os Lusíadas através da “moder-
nidade gráfica” desta edição que estará nas livrarias a partir do próximo 
dia 21 de outubro.

EDIÇÃO D’OS LUSÍADAS ILUSTRADA POR 
MULHERES LANÇADA NA BIENAL DE 
ILUSTRAÇÃO DE GUIMARÃES

A



ESPECIALISTAS EM

REVESTIMENTOS E COBERTURAS
A SóPainel importa e fornece todo o tipo de chapa galvanizada e pré-lacada, painel sandwich e perfis 
para construção, nomeadamente, para revestimentos e coberturas. Criada a partir do know-how de-
senvolvido ao longo dos anos na Casa Ribeiro e dando resposta à crescente necessidade do mercado, 
a empresa aposta na qualidade dos materiais e na certificação pelas mais rigorosas normas europeias. 

Na SóPainel, vai encontrar uma equipa de profissionais com vasto conhecimento do mercado e das 
soluções existentes para a sua necessidade, trabalhando com seriedade e compromisso de satisfação.

Av. da Liberdade, Nº200
Escariz de S. Mamede
4730-500 Vila Verde

253 922 390
916 618 290
917 162 485

geral@sopainel.pt
www.sopainel.pt
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GRAND
OPENING1

Sabíamos que o regresso 
à vida aconteceria, só não 
como nem quando. Agora 
que ressurgir é possível, 
o mood é de celebração. 
Vamos querer vestir-
nos a rigor para brindar 
à vida, sentir a alegria 
de estarmos vivos, e 
desfrutar do frenesim dos 
reencontros.

-CÂNDIDA PINTO-
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THRESHOLD 2
De dentro para fora, o 
movimento é expressivo, 
expansivo e colorido. Uma 
introspeção construtiva 
reflete-se agora numa 
necessária celebração 
da aventura da vida e do 
enaltecimento do Eu.

-CÂNDIDA PINTO-









Atelier: Rua dos Capelistas 59
Alameda Shopping
Showroom 4
968 652 919
embrace.incorporated@gmail.com

Embrace Inc. Design Personalizado · Styling



embrace_inc



Sentir-se bonita, cheia de estilo e confiante é uma exigência que todas devemos 
ter. No nosso espaço de beleza, estamos sempre atentas às novas tendências, an-
tecipando o que vai estar em voga nas próximas estações. Depois, o conhecimento 
técnico da nossa equipa, a formação constante e o gosto pelo nosso trabalho fazem 
o resto. Além disso, estamos na linha da frente também no que diz respeito ao uso 
de materiais de qualidade, naturais e sem componentes nocivas para o seu cabelo. 

Fazemos o diagnóstico do estado do seu couro cabeludo, primeiro, antes da reali-
zação do trabalho técnico, assim como o pré-tratamento, importantíssimo para ob-
termos o resultado esperado. E mesmo depois, continuamos a acompanhá-la para 
que tudo decorra como previsto. No fundo, o que nós queremos é que tenha a má-
xima segurança quando decide mudar. É esse o nosso compromisso com as nossas 
clientes. É esse o compromisso do espaço de beleza Cristina Moita!

MUDE DE VISUAL
CONNOSCO!



BALAYAGE

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

cristinamoitacabeleireiros

@cristinamoitacabeleireiros

MUDE DE VISUAL
CONNOSCO!

No próximo mês, vamos apresentar os novos 
tons que serão tendência na estação fria, da 
técnica Balayage que ganha ada vez mais 
adeptas! Estamos ansiosas para lhe mostrar 
todas as novidades. Esteja atenta ao nosso 
Facebook e Instagram para saber mais! 



www.oticaopalacio.pt
geral@oticaopalacio.pt

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

253 130 431
913 588 175

A Ótica Palácio foi inaugurada em 2018, colocan-
do em evidência o glamour e o requinte do Pala-
cete Matos Graça, inaugurado no final do século 
XIX. Ao longo das décadas, o edifício manteve a 
sua traça original na fachada, sendo das obras ar-
quitetónicas mais fabulosas da cidade de Braga.  
No início do século XX, o Palacete Matos Graça 
acolheu um Centro de Saúde, sendo depois re-
convertido para habitação e serviços. 

A história continua. A Ótica Palácio quer conti-
nuar a preservar essa história!

HISTÓRIA LIGADA À SAÚDE

oticaopalacio





Com a liderança no campeonato de ERC2, categoria de produção, praticamente assegurada, a 
Suzuki teve mais um fim de semana em cheio, no Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2021. Depois de 
três vitórias em três participações, o espanhol Javier Pardo conquistou mais uma vitória no ERC2, 
conseguindo interessantes prestações na classificação geral (em Suzuki Swift R4LLY S). Falámos 
com o Presidente da Suzuki Ibérica, Juan Lopes Frade, que nos explica quais os objetivos da marca, 
em participar neste campeonato, que tem pilotos como Dani Sordo.

Como correu o Rally Serras de Fafe e Fel-
gueiras 2021?
Foi um grande fim de semana. Foi uma pro-
va muito dura, com muitas pedras na estra-
da, muitos furos. Tivemos de trabalhar muito 
bem para conseguir bons resultados.

Esta é uma boa escola para os pilotos.
Sim, sem dúvida. Estivemos aqui no ano 
passado e este rally encantou-nos, achamos 
que é incrível. Temos pena de não poder ter 

aqui as pessoas, junto a nós, na zona das bo-
xes, devido às restrições impostas pela pan-
demia. É uma coisa de que sentimos falta, 
espero que em breve possamos voltar a ter 
o contacto com o público, que engrandece 
o rally. Aqui no Minho, as pessoas adoram o 
desporto motorizado.

Porquê que a Suzuki decidiu participar no 
FIA ERC (Campeonato Europeu de Rali), 
na categoria ERC 2?

Nós não estávamos nada satisfeitos com o 
calendário do Campeonato Espanhol de 
Rally, que a Federação Espanhola definiu. 
Então, como já tínhamos os carros prepara-
dos e a equipa pronta para trabalhar, decidi-
mos fazer um campeonato fora de Espanha, 
com o objetivo de conquistar a vitória neste 
campeonato. Felizmente, a repercussão das 
nossas vitórias nos media tem sido incrível, 
estamos muitos satisfeitos. 



As questões ambientais e da descarbo-
nização estão presentes no mundo do 
desporto motorizados. Acha que haverá 
uma evolução para uma motorização mais 
amiga do ambiente no ERC?
Sim, penso que é o caminho a seguir. No pró-
ximo ano ou em 2023, os WRC passarão a ser 
híbridos. É um caminho que também vamos 
ter de fazer, para acompanhar a tendência 
das marcas e dos construtores a nível mun-

dial, por imposição política. Acredito que 
essa evolução vai acontecer em breve.

A Guimadiesel é o concessionário oficial 
da Suzuki na região do Minho. Está satis-
feito com o trabalho que tem desenvolvi-
do?
A Guimadiesel é um dos concessionários top 
que temos na Península Ibérica. Este ano, 
estamos a ter resultados semelhantes aos do 

ano anterior, mas a Guimadiesel está a desta-
car-se, principalmente, no serviço após ven-
da. Creio que, nos últimos anos, não temos 
uma única reclamação deste concessionário, 
o que diz bem da qualidade de serviço que 
tem e do acompanhamento ao cliente. A Ma-
ria Correia e toda a equipa da Guimadiesel 
estão a fazer um trabalho incrível, estamos 
muito satisfeitos.







A Delarte acrescentou recentemente novos serviços ao seu portfolio, 
criando uma oferta mais completa para o cliente. Fundada em 1984, 
a empresa cedo demonstrou que está no mercado para oferecer ao 
cliente qualidade, singularidade e durabilidade ao nível dos estofos, 
nomeadamente, sofás, cadeirões, cadeiras, camas, puffs; cadeirões 
geriátricos ortopédicos para hospitais, lares, clínicas; e cadeirões de 
cinema para empresas de domótica, entre outros. A empresa desen-
volve e produz para o segmento média-alta, público em geral e re-
venda essencialmente para exportação, nomeadamente, para França 
e Inglaterra. A procura ao nível da decoração tem crescido bastan-
te nos últimos anos no mercado interno, razão pela qual a empresa 
localizada no Parque Industrial das Sete Fontes, remodelou o seu 
Showroom aberto ao público acrescentando novos produtos. “Nes-
te espaço, mostramos ao cliente alguns dos nossos modelos, sendo 
o nosso forte, a personalização. O cliente pode trazer a sua maquete 
e nós transformamo-la em realidade, podendo personalizar as cores, 
padrões, o tipo de tecido, se é impermeável ou não, as dimensões… 
enfim, é criar uma peça de raiz totalmente à medida!”, Sílvia Silva, de-

coradora de interiores da Delarte, acrescentando que “é pela qualida-
de que somos conhecidos e queremos manter essa caraterística, por 
isso, damos 10 anos de garantia ao nível da estrutura e enchimento 
(espumas, entre outros) dos nossos estofos”.

DECORAÇÃO DE INTERIORES, RESTAURO DE ESTOFOS, 
CORTINADOS: TUDO O QUE PRECISA ESTÁ AQUI!

O crescimento da empresa no mercado português não se faz apenas 
com mobiliário personalizado. A Delarte começou a diversificar a sua 
oferta de serviços para a casa, com a introdução da Decoração de In-
teriores, com projetos 3D feitos à medida do cliente e de acordo com o 
gosto pessoal de cada um. Também na decoração, o cliente pode per-
sonalizar todos os itens, com fabrico do mobiliário por medida. Mas não 
só: a Delarte é, também, especialista em Estores e Cortinados e Restau-
ro de estofos usados, criando uma oferta global para quem quer mudar 
e renovar a sua casa. E, claro, tudo isto a preços competitivos, porque 
a empresa tem todos os recursos necessários para executar todos os 
trabalhos, primando sempre pelo rigor e qualidade. 

NOVOS SERVIÇOS,
A QUALIDADE DE SEMPRE!



Parque Industrial das Sete Fontes, Lote 6
4710-349 Braga - Portugal
253 257 540
delarte@delarte.pt
www.delarte.pt

NOS PRÓXIMOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, 
ESTAREMOS ABERTOS DAS 10H ÀS 19H, COM 20%
DE DESCONTO EM TODOS OS ARTIGOS! VISITE-NOS!

delartelda

delarte_fabricadeestofos
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projeto da equipa Trama foi duplamente distinguido 
nos prémios LOOP Design Awards 2021 nas cate-
gorias “Arquitetura | residencial e casas” e “Interior | 
residencial e casas”, com o projeto Casa dos Sobrei-
ros, em Braga, prémios que também distinguiram o 
Mercado Municipal de Famalicão (Escolha do Pú-

blico 2021) e o Mercado de Braga (Menção Honrosa).

O projeto foi dirigido pelos arquitetos responsáveis Bruno Leitão e Mar-
co Bernardino, que contaram com o apoio da equipa de projeto compos-
ta por Adriano Peixoto, Ricardo Silva, Eduarda Rocha, Helena Vilar, Cata-
rina Silva e Ivo Silva. As fotografias são de João Morgado. Ao Archdaily, os 
arquitetos explicaram as ideias que orientaram o projeto: “A intenção era 

surpreender, integrar o exterior com o ambiente interior, fundir espaços 
e criar sensações, assim como a funcionalidade. O nome da casa reflete 
o papel fundamental que a vegetação nativa desempenhou durante o 
desenvolvimento do projeto. O terreno, em declive acentuado, é com-
posto por um bosque de sobreiros centenários, situado no nível mais bai-
xo. Neste contexto, a casa foi pensada para usufruir da melhor exposição 
solar e também das vistas sobre as serras e vales da região. Partimos da 
ideia de que o piso da casa deveria estar alinhado com a copa dos so-
breiros, como se fosse um jardim que flutua no horizonte”. No que diz 
respeito aos materiais utilizados, o cimento, a pedra, a madeira e o aço 
foram as escolhas.

LOOP DESIGN AWARDS 2021 
DISTINGUIU CASA DOS SOBREIROS

O
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Rua de Pousada, 32
Tenões

4715-381, Braga
253 276 111

www.vergadela.pt
vergadela@vergadela.pt

Vergadela Interiores



Área descoberta 2102m2 · Área coberta300m2 · 3 suites · Vista para o Sameiro



Área descoberta 2102m2 · Área coberta300m2 · 3 suites · Vista para o Sameiro

Rua Quinta do Carreiro - Frossos
4700-154 Braga
253 607 410
www.md-domingues.pt
geral@md-domingues.pt
comercial@md-domingues.pt

MATERIAL
PROFISSIONAL 
PARA TODAS AS 
NECESSIDADES
Criada em 1965, a Manuel Duarte Domingues começou atividade em Pa-
dim da Graça, apostando na comercialização e assistência técnica de diversos 
materiais, destacando-se as motosserras e motores. Ao longo dos anos, a em-
presa esteve ligada ao setor da agricultura e construção civil, sendo um dos nomes 
de referência da região. A partir de 2000, com a inauguração das novas instalações, 
a empresa começou a apostar numa nova área de negócio ligada à venda e aluguer de 
equipamentos industriais, área onde é especialista atualmente.

Com um espaço coberto de mais de 3500 metros quadrados, a MD é especialista em comercia-
lização de máquinas e equipamentos, assim como equipamentos de segurança para várias áreas de 
negócio, com destaque para a construção civil e indústria; máquinas e equipamentos para agricultura 
e florestas; trabalha também na área de aluguer e venda de usados de máquinas e equipamentos indus-
triais e para construção civil, nomeadamente, para as áreas de serralharia e carpintaria. Para complementar o 
serviço, a MD faz também assistência técnica a equipamentos, assegurando ao cliente a segurança e confiança 
necessárias neste segmento de negócio.

Todo este crescimento ao longo dos mais de 50 anos da empresa só foi possível graças à equipa MD. A espe-
cialização, know-how e profissionalismo de cada elemento permitiu crescer de forma sustentada, aproveitando 
oportunidades de negócio que foram surgindo para diversificar a oferta e continuar a ser uma referência na região.

A equipa MD deseja a todos Boas festas

md.domingues.braga



Projetos de decoração de interiores, exteriores, desenho e produção de mobiliário são 
alguns dos serviços que a Casa Marques tem para lhe apresentar. Em conjunto com uma 
equipa multifacetada, que se destaca pela exigência e profissionalismo, os nossos clientes 
embarcam num novo conceito de pensar a sua habitação e sentem-se confiantes em 
tomar decisões de forma tranquila e assertiva.

No nosso showroom, pode tirar partido do vasto mundo dos materiais como madeiras, 
tecidos e outras texturas com as quais arriscamos e oferecemos o toque de diferença a 
cada projeto. A decoração precisa de atenção, pormenor e de sustentabilidade para 
que perdure e seja capaz de se adaptar ao dia-a-dia do seu utilizador. Confirme o nosso 
portfólio e procure-nos para dar mais vida à sua casa.



Avenida Alfredo Barros nº 90, Fraião
4715-350 Braga

T. 253 046 067

geral@casamarquesinteriores.com
www.casamarquesinteriores.com

www.instagram.com/casamarques_interiores

Fotos: BULLET AGENCY



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



Tem a alma do pai, que trabalha a madeira desde jovem, e da mãe, que lhe 
ensinou a ver a beleza das coisas. Tem a madeira, com nós e texturas, que 
trouxe de Aarhus, na Dinamarca, onde Daniela Gomes fez o curso de “in-
terior architect and retail designer” e ganhou experiência profissional; tem 
o calor e a cor de Luanda e a multiculturalidade e ecletismo de Barcelona, 
onde trabalhou e evoluiu como designer de interiores, nas mais variadas 
dimensões. Uma doença fê-la regressar a Portugal, para junto da família. 
E assim surge a MadeiraRosa, um nome que é uma homenagem aos pais, 
um projeto que pretende dar significado às escolhas que faz, com o obje-
tivo de transformar um espaço num lar. Que abrace e acalme, ao qual se 
quer sempre regressar. 

De Moure para o Mundo, sim, mas também do Mundo para Moure: as 
escolhas que faz resultam de um apurado gosto e sentido estético e da 
utilização de artigos de decoração das melhores marcas nacionais e in-
ternacionais, com especial destaque para as escandinavas. Mais que 
apresentar espaços esteticamente agradáveis, cria ambientes com alma e 
coração. A sua casa, a sua família. A MadeiraRosa é uma marca de família 
para família, que pensa e valoriza todos. Por isso, há um cuidado para uti-
lização de madeiras de origem controlada e artigos produzidos de forma 
sustentável.  



Saiba mais em:
madeirarosa.com
FACEBOOK @madeirarosa
INSTAGRAM @madeirarosastudio
YOUTUBE @madeirarosa

Av. das Lagoas, 4
4730-303 Moure VV

Braga - Portugal
925 766 989

id@madeirarosa.com

Saiba mais em:
madeirarosa.com

@madeirarosa

@madeirarosastudio

@madeirarosa



UMA REFERÊNCIA EM FERRAGENS
O Ferrolho conta com 31 anos de presença no mercado de ferragens de Mobiliário e Arquitetura, conquistando assim o 
seu lugar como uma empresa sólida e reconhecida pela sua vasta experiência.

Com uma forte equipa especializada, O Ferrolho apresenta uma vasta seleção de produtos que vai ao encontro das ne-
cessidades do cliente profissional e particular. São de destacar as soluções que dispõe em carpintaria e mobiliário, desde 
puxadores, dobradiças, gavetas a sistemas de portas de correr, iluminação e produtos químicos. Representa alguma das 
melhores referências do mercado nacional e internacional como JNF, Hafele, Tupai, Salice, Emuca, Soudal, entre outras. 
Poderá encontrar O Ferrolho em Braga (Frossos) e Barcelos e, brevemente, online com um novo website.



BRAGA
Quinta do Carreiro, Lote 1
Frossos                                                 
4700-154 Braga                                                                         
Portugal                                                
Tel: 253 670 732
Fax: 253 670 736

BARCELOS                                     
Lugar do Monte, Lote 1º de Maio              
Loja B - Gilmonde                                   
4755-232 Barcelos
Tel/Fax: 253 837 253

HORÁRIO:
Seg-quinta: 8h30-12h30 : 14h-18h30
Sexta: 8h30-12h30:  14h-18h
Sábado: 9h-12h
 
geral@oferrolho.pt
www.oferrolho.pt



Novos objetivos, nova gerência, profissionalismo e trabalho 

sério: esta é a nova ERA Braga Tribunal, uma estrutura total-

mente nova que valoriza todo o conhecimento que já existia, 

mas pretende um novo impulso à marca. A gerência da nova 

unidade da ERA é de Carlos Tecedeiro, que tem como sócios 

Carlos Silva, Carlos Cruz e Nuno Pereira. “Pretendemos ter 

uma estrutura forte, estamos com duas equipas comerciais e 

a formar a terceira, uma Diretora Processual e uma Coordena-

dora”, explica Carlos Silva.

“O objetivo da nova gerência é elevar o volume de negócios 

em Braga, e passar a ser a marca de referência nesta cidade. 

Acreditamos que há valor, notoriedade, capacidade, profissio-

nalismo e muita vontade por parte desta nova equipa em dar 

esse impulso que falta”, garante Carlos Tecedeiro. Para isso, 

a ERA BRAGA TRIBUNAL apoia os colaboradores de várias 

formas. Além da Diretora Processual e Coordenadora a tempo 

inteiro, os comerciais têm acesso a um subsídio de integra-

ção, apoio na publicidade e outras regalias: “A ideia é que o 

backoffice permita aos comerciais estarem 100% focados no 

cliente, na promoção do imóvel e na visita”, assegura Carlos 

Tecedeiro.

Com um mercado imobiliário tão agressivo e exigente, a ERA 

BRAGA TRIBUNAL pretende oferecer ao cliente uma nova al-

ternativa, com um acompanhamento personalizado e focado 

na resolução de todas as questões relacionadas com a transa-

ção do imóvel. Com segurança e com seriedade!

UM NOVO IMPULSO,
UMA NOVA ERA



UM NOVO IMPULSO,
UMA NOVA ERA

Rua Doutor Francisco Duarte, 106 | Loja 2 

4715-018 Braga

253 615 765

www.era.pt/bragatribunal

bragatribunal@era.pt bragatribunalera
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raga recebeu o FIA Hill Climb Masters e foi uma grande fes-
ta! O italiano Christian Merli foi o mais rápido na prova indivi-
dual, cabendo à França a vitória na Taça das Nações.

Na segunda posição da geral, o franês Geoffrey Schatz, e, 
no terceiro posto, o já conhecido destas andanças Simone 
Faggioli, fecharam o pódio. O melhor português foi Pedro 

Salvador, na 17ª posição. Destsque para a bracarense Daniela Marques, que 

conseguiu o 5º lugar na classificação feminina. No total, participaram 158 pi-
lotos e respetivas equipas.

Rogério Peixoto, presidente do Clube Automóvel do Minho (CAM), confir-
mou que Braga voltará a receber o Europeu de Montanha, no próximo ano, 
em Maio, algo que também o presidente do Município, Ricardo Rio, espera 
que se torne realidade, avançado que o município “está a dialogar com FPAK 
e CAM nesse sentido”.

CHRISTIAN MERLI FOI O REI DA FALPERRA

B
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icardo Pinheiro Gonçalves e Joni 
Sousa Rodrigues, formados na 
Universidade do Minho, recebe-
ram ontem, no IPDJ em Braga, o 
Prémio PNED - Plano Nacional 
de Ética no Desporto, por terem 
as melhores dissertações de mes-

trado nesta área em Portugal, respetivamente dos 
anos 2019 e 2020. A distinção, no valor de 2000 
euros, é uma iniciativa do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, em parceria com o Conse-
lho de Reitores das Universidades Portuguesas, o 
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 
Politécnicos, a Federação Académica de Des-
porto Universitário e a Sociedade Portuguesa de 
Educação Física. O Prémio PNED vem pela ter-
ceira vez consecutiva para dissertações da Esco-
la de Direito da UMinho (na edição 2018, venceu 
Rafael Santos).

A cerimónia incluiu o lançamento do livro basea-
do na tese premiada de Ricardo Pinheiro Gonçal-
ves, “Administração de sociedades desportivas: 
a corporate governance e a bussiness judgment 
rule”. A apresentação da obra coube a Alexan-
dre Mestre, membro do Comité de Governança 
e Cumprimento da UEFA e antigo secretário de 
Estado do Desporto e Juventude. Aquela tese já 
tinha sido laureada em 2019 no “Prémio Funda-
ção do Futebol”, da Liga Portuguesa de Futebol.

Em concreto, esse estudo de Ricardo Pinheiro 
Gonçalves focou as sociedades anónimas des-
portivas (SAD) em Portugal, em especial no Ben-
fica, FC Porto, Sporting e SC Braga. Concluiu-se 

que, nos “três grandes”, o presidente do clube 
tem “poder além do recomendado” na SAD. “As 
SAD devem abrir-se mais a pessoas ou entidades 
externas, para angariar financiamento, jogadores 
influentes, patrocínios e se internacionalizarem”, 
frisou o autor. Foi também abordado o papel do 
administrador das SAD, que não pode ser respon-
sabilizado por atos de gestão danosa “se reunir 
três requisitos”: atuar informado, sem interesses 
pessoais e com racionalidade económica.

Joni Sousa Rodrigues também se centrou no des-
porto-rei, em particular nas sanções aplicadas 
pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O 
seu trabalho tem o título “O poder sancionatório 
desportivo no âmbito do futebol profissional em 
Portugal: aproximação ao regime geral das con-
traordenações”. Na prática, demonstrou que as 
coimas aplicadas a atletas e clubes do futebol pro-
fissional são, em muitos casos, muito baixas quan-
do comparadas com as quantias milionárias que 
aqueles amealham. “A imprensa tem dado vários 
exemplos, inclusive no estrangeiro, como uma 

multa abaixo dos 1000 euros pela ilícita aborda-
gem do Barcelona ao avançado francês Griez-
mann, que até acabaria por contratar por 120 
milhões de euros”, referiu. “O poder sancionatório 
da FPF pode ser revisto, permitindo a sua melhor 
utilização no sentido de promover os valores da 
ética desportiva e contribuindo para uma maior 
igualdade entre os clubes, não beneficiando os 
incumpridores”, defendeu.

 NOTAS BIOGRÁFICAS

Nascido em Braga há 27 anos, Ricardo Pinheiro 
Gonçalves é licenciado em Direito pela UMinho, 
com um período Erasmus na Universidade de 
Málaga (Espanha), mestre em Direito dos Con-
tratos e da Empresa pela UMinho, bem como 
pós-graduado em Organização e Gestão no Fu-
tebol Profissional e pós-graduando em Direito das 
Sociedades Comerciais, ambos na Universidade 
Católica do Porto. Seguiu as pisadas familiares da 
advocacia; estagiou na MVA & Associados e, hoje, 
assessoria juridicamente a corretora de seguros 
Sabseg, ligada ao futebol, o que procura conciliar 
com o seu escritório de advocacia.

Joni Sousa Rodrigues nasceu em Mirandela há 
28 anos. Fez a licenciatura em Direito, com um 
período Erasmus na Universidade de Salamanca 
(Espanha), e o mestrado em Direito Judiciário, 
ambos pela UMinho. Entre outras experiências 
profissionais, exerceu advocacia na Rocha e Gayo 
& Associados, é jurista do Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas e frequenta um 
curso de dirigentes de futebol da FPF.

EX-ALUNOS DA UMINHO VENCEM 
PRÉMIO NACIONAL DE ÉTICA DESPORTIVA

R
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Associação Empresarial de Braga e a SABSEG reno-
varam o Acordo de Cooperação, um momento que 
contou com Domingos Macedo Barbosa, presidente 
da AEB, e com Miguel Machado, Administrador da 
SABSEG. “Os associados AEB acedem a condições 
especiais, a um conjunto de produtos e serviços co-

mercializados pela SABSEG, que ajudarão a diagnosticar os riscos do 
negócio e da família de cada associado e a encontrar as melhores solu-
ções de cobertura e de competitividade para os transferir para o merca-
do segurador”, afirmou Macedo Barbosa, que iniciou o seu discurso com 
uma mensagem às empresas: “No ano em que assinala o 158º Aniversá-
rio, com a sua transformação em AEB, renovamos a ambição de ser a voz 
representativa de todos os empresários da região”. 

Para Miguel Machado, destacou a longa parceria “que não é de agora. Já 
há muitos anos que somos parceiros e patrocinadores desta associação. 
Penso que, com esta renovação de acordo, conseguimos ter uma oferta 
premium para associados da AEB. Podem contar connosco” assegurou 
o administrador da SABSEG.

No âmbito desta parceria, a SABSEG estará presente no “Cartão de As-
sociado” e nos “Dísticos de afixação obrigatória ou informativa, propor-
cionando, em contrapartida, condições especiais aos associados. 

ecorrente do crescente aumento dos preços dos com-
bustíveis, a Associação Empresarial do Minho (AEMi-
nho) emitiu um comunicado onde demonstra preocu-
pação com a situação que considera ser insustentável. 
No comunicado assinado por Ricardo Costa, presiden-
te da instituição, a instituição alerta para o possível co-

lapso das empresas portuguesas: “Num tecido empresarial industrial no 
qual o peso com custos energéticos chega a representar 30% a 40% dos 
custos de produção, o aumento completamente exponencial dos custos 
da energia pode representar o princípio do colapso da competitividade 
das empresas portuguesas, nomeadamente do setor industrial.  Che-
gam-nos relatos de associados para os quais o custo com a energia qua-
se que duplicou e que veem hoje a sua situação já difícil - pelo contexto 
que vivemos nos últimos anos, pela situação da calendarização da carga 
fiscal que já foi alvo de intervenção da AEMinho no passado, pela carga 
fiscal em si e pelo aumento desconexo dos combustíveis – agravada, co-
locando em risco não só a sua competitividade no mercado, sobretudo 
no mercado internacional, do qual dependemos em larga escala, como 
também, em casos mais extremos, a viabilidade dos seus negócios e da 
sua atividade”. Simultaneamente, são dadas pistas para o que poderá ser 
o futuro das empresas, no que diz respeito à sustentabilidade e à transi-
ção energética: “A questão dos recursos energéticos e da energia abre-
-nos caminho para um mundo que será mais sustentável e equilibrado, 
mas esta transição está ainda hoje a começar, a dar os primeiros passos, 
pelo que contar com os seus efeitos a curto prazo para serem uma ferra-
menta que dê resposta a estas dificuldades é pura demagogia e repre-
senta um afastamento gigante em relação àquilo que é a realidade do 
país. É necessário repensar modelos, perceber como balizar a atividade 
empresarial nesta área de forma a que o desenvolvimento de uns não 
represente o estrangular da maioria e a fragilização do nosso tecido em-
presarial de forma massiva e representativa. É urgente e imperativo que 
o Estado não sobrecarregue recorrentemente as empresas e a atividade 
económica como forma de se financiar, engordando a sua tecnoestrutu-

ra e fragilizando a economia real, que acrescenta riqueza, que cria em-
prego e que pode de facto contribuir de forma decisiva para o desenvol-
vimento do país em todas as suas dimensões. A AEMinho está a elaborar 
um programa que apresentará em breve aos seus associados que lhes 
permitirão dispor de uma ferramenta que cremos ser de grande utili-
dade no percurso de transição energética e digital que será o caminho 
das empresas nos próximos dez anos. Da nossa parte estamos a procurar 
soluções reais, práticas e eficientes que possam ajudar os nossos empre-
sários associados a percorrer este caminho com segurança e dispondo 
dos recursos para tomar as melhores decisões em todos os momentos. É 
nossa missão ser uma associação ativa e dinâmica que procure mais so-
luções. É o que estamos a fazer, mas também é nosso propósito ser a voz 
dos empresários no Minho, dos seus anseios e preocupações e partilhar 
a visão que entidades que tanto contribuem para o emprego, a criação 
de riqueza, o PIB e que são os primeiros visados quando se trata de pedir 
esforços ao país”, finaliza.

AEB E SABSEG RENOVAM ACORDO

AEMINHO MANIFESTA PREOCUPAÇÃO COM O 
AUMENTO DOS PREÇOS DA ENERGIA EM PORTUGAL 
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FreidocePastelaria

PADARIA E PASTELARIA
GENUINAMENTE TRADICIONAIS!

A Padaria e Pastelaria FREIDOCE inaugurou em Março de 2007 e, desde essa data, tornou-se uma 
referência na arte de bem servir. A aposta nos produtos tradicionais, confecionados com um toque ar-
tesanal e sabores genuínos, e na qualidade das matérias-primas são duas caraterísticas que a gerência 
do espaço, de Nuno Mota, estabeleceu desde a primeira hora. Por isso, é natural que seja um ponto 
de paragem obrigatória tanto para quem mora na área geográfica de Freiriz, mas também para quem 
utiliza a Nacional 201, que liga Braga a Valença do Minho.

Além dos produtos mais tradicionais, com destaque para o pão e para a pastelaria, a FREIDOCE tem 
vindo a apostar na inovação, apresentado propostas inovadoras que têm tido muita aceitação dos 
clientes. Desde os bolos totalmente personalizados para aniversários e ocasiões festivas, passando pe-
los bombons ou pelas miniaturas personalizadas, na FREIDOCE vai encontrar variedade e qualidade. 

Horário:
Segunda a sábado 07h00 às 20h30 
Domingos: 07h00 às 13h00

Avenida da Nacional, 78
4730-170 Freiriz
Vila Verde
253 925 092
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17 de Outubro de 2011, era inau-
gurado o Centro de Acolhimen-
to O Poverello, o qual integra 
a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados, sím-
bolo da aposta da Fundação 
“Domus Fraternitas”, Instituição 

Particular de Solidariedade Social ligada à Pro-
víncia Portuguesa da Ordem de São Francisco de 
Assis, “numa sociedade mais atenta à vida e mais 
digna na morte. O Poverello é uma casa que to-
dos os dias, acolhe com o maior carinho, todos os 
que por lá passam. Este gesto, de muito amor de-
dicado a milhares de pessoas que contaram com 
O Poverello, Unidade de Cuidados Continuados 
e Paliativos ao longo dos seus 10 anos de existên-
cia é, para além do acolher, o cuidar, o entender 
cada doente como único, compreendendo suas 
fragilidades, realidades e propósitos. O Poverello, 
Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos, 
é uma grande família unida, no cuidar e amar o 
próximo. Aqui além da necessidade de possuir a 
formação especializada para dar a resposta mais 
adequada a todas as necessidades do doente, é 
a Fé, o Amor que os faz procurar e desdobrar na 
busca do bem-estar físico, emocional e mental 
dos doentes”.

O Poverello é uma resposta intermédia de cuida-
dos de saúde, entre os cuidados hospitalares e os 
cuidados de saúde primários. O acesso aos cui-
dados continuados inicia-se pela referenciação 
dos doentes, que tenham critérios clínicos para 
potencial ingresso na rede. Esta identificação é 

feita pelos profissionais de saúde dos hospitais, 
das unidades de saúde familiar e das unidades 
de cuidados de saúde personalizados, desig-
nadamente, médicos, enfermeiros e assistentes 
sociais.  A decisão sobre qual valências será mais 
adequada a cada doente, será sempre decidida 
por técnicos das diferentes equipas que integram 
a Rede, as Equipas de Gestão de Altas (EGA, ao 
nível dos hospitais e as Equipas de Coordenação 
Local (ECL) ao nível dos centros de saúde. 

O Poverello, integra três valências na Rede Na-
cional de Cuidados Continuados Integrados: Uni-
dade de Média Duração e Reabilitação – UMDR, 
Unidade de Longa Duração e Manutenção – 
ULDM e Unidade de Cuidados Paliativos – UCP, 
com um total de 58 camas, as quais acolhem com 
cuidado e compaixão as pessoas doentes que ne-
cessitam de cuidados especializados, individua-
lizados, humanizados, de forma a dar resposta às 

suas necessidades. Para tal ser concretizável, n’ O 
Poverello o trabalho é desenvolvido em Equipa 
Multiprofissional, a qual atua de forma interdis-
ciplinar: não uma simples soma de trabalhos de 
diferentes áreas profissionais (médicos, enfer-
meiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, te-
rapeutas da fala, fisioterapeutas, terapeutas ope-
racionais, animadores socioculturais, assistentes 
sociais, assistentes espirituais), mas como um tra-
balho que todo ele se converge e integra para e na 
prestação de cuidados à pessoa doente, atenden-
do à sua dimensão física, psíquica, social e espiri-
tual. “O doente é único e, como tal, os cuidados de 
que aufere são, também eles, únicos, individuali-
zados e humanizados. Atendem à pessoa doente 
e também à sua família, que muitas das vezes se 
encontra fragilizada face às investidas da doença 
do seu ente querido e ao impacto/mudanças que 
vai trazendo e introduzindo nas suas vidas”. Dia 
17 de outubro de 2021, O Poverello celebra o seu 
10.º aniversário. São 10 anos de cuidado e entrega 
a quem mais precisa. Desde o início da sua missão, 
o Poverello regista 2 540 admissões, num total de 
194 000 atendimentos e 960 000 refeições for-
necidas. São números que perspetivam quantifi-
car a entrega e o amor no cuidado às pessoas que 
chegam ao Poverello. No entanto, o amor presen-
te em cada cuidado prestado é imensurável, pois 
o gosto de trabalhar e de cuidar desta equipa é 
manifestamente grande. Parabéns Poverello!”

100 ANIVERSÁRIO D’ O POVERELLO

A



EVENTO

74 · OUTUBRO · 2021



A Marisqueira “Os Carlos” tem um compromisso de 
qualidade para com os seus clientes. Seja nos maris-
cos, como no peixe fresco, nas carnes ou nas sobre-
mesas, garantimos o melhor ao nosso cliente. 

A nossa viagem de sabores começa as melhores 
saladas e enchidos regionais e continua pela exce-
lente variedade de marisco vivo, os sabores extraor-
dinários do lavagante, sapateira, lagosta, camarão 
gigante e camarão médio, navalheira, ameijoa, os-
tras, canilha, carabineiros, perceves, passando pelo 
peixe fresco, que todos os dias chega à mesa da Ma-
risqueira “Os Carlos”, o melhor é experimentar tudo 
e comprovar o porquê de este ser um dos melhores 

espaços do norte do país! Todos os dias, se o mar for 
generoso, pode encontrar rodovalho fresco, filetes 
de pescada fresca, robalo do mar, entre outros.

Continuamos a nossa sugestão gastronómica com 
as imperdíveis Gambas à Guilho, o Camarão Pana-
do, o Arroz de Marisco, a Açorda de Marisco ou o Ar-
roz de Tamboril com Marisco, os filetes de polvo com 
arroz de polvo e o polvo assado no forno.

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

A VIAGEM DE SABORES ACONTECE 
TODOS OS DIAS!

Menu executivo de terça a sexta-feira à hora de al-
moço, feito com um toque muito particular e genuí-
no.

Nas sobremesas, tem ao seu dispor queijo da serra, 
doces e fruta variada.

Além das referências dos melhores vinhos nacionais, 
espumantes e champagne, condizentes com a qua-
lidade do espaço, a Marisqueira “Os Carlos” apre-
senta uma grande variedade de cervejas nacionais 
e internacionais. 

UMA VIAGEM DE SABORES!



Não fique sem o seu 
marisco favorito e 
desfrute dos nossos 
sabores em sua 
casa! Pode passar na 
marisqueira e levar ou 
pode ligar a solicitar 
entrega em casa. Mais 
informações através dos 
contactos da Marisqueira 
“Os Carlos”

Marisqueira «Os Carlos»

Avenida D. João II, 135
4715-303 Braga

933 834 338
marisqueira.oscarlos@hotmail.com

Encerramos às segundas todo o dia
e aos domingos ao jantar

& Delivery 
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SAÚDE

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

“SEI LÁ!! QUERO LÁ SABER !!  
DAAHH…”

perfil de comunicação interpessoal, sobretudo na 
pré-adolescência, na puberdade, merece, hoje, um 
olhar particular. O título deste artigo, na possibilidade 
de ser acompanhado por um vídeo que ilustrasse a 
comunicação não verbal, que, muitas vezes acompa-
nha este perfil verbal, na interação comunicativa entre 
pré- adolescentes, talvez surpreendesse pela impulsi-
vidade, clivagem e intolerância que transmitem.

Um  zapping entre as séries juvenis, disponíveis em 
diferentes canais,ou mesmo até uma análise breve a 
vídeos de diferentes youtubers, ou influencers, ajuda, 
também, a perceber, rapidamente, a modelagem co-
municacional, com total ausência de competências 
verbais e não verbais de comunicação e de interação 
pessoal, que estes conteúdos vinculam.E não, não 
estamos a falar de linguagem positivamente típica da  
adolescência, de expressões comuns por entre esta 
faixa etária que necessitem de “apregoadas boas ma-
neiras”. Nada disso. É algo mais invasor, e emocional-
mente negativo

Falamos de um estilo de comunicação verbal, e não 
verbal, tendencialmente de abordagem agressiva, e 
intolerante, com o outro, e clivador de perspetivas, 
ou opiniões alternativas, que se vai instalando em 
diversos grupos de pré-adolescentes. Respostas im-
pulsivas frequentíssimas como “Quero lá saber! Sei 
lá!!  Daah... Achas isso??! És mesmo idiota… Gostas 
disso??!” acompanhados de expressões de repulsa, 
reviradas de olhos, viradas de costas para terminar o 
tema, falar de costas e sem olhar o outro, tornaram-se, 
no presente, quase que modelos de comunicação a 
seguir, permanentes, entre os pré-adolescentes.

Falamos, também, de um estilo de comunicação que 
não está associado a patologia emocional, ou compor-
tamental, paralela, no pré-adolescente, com fatores 
antecedentes específicos. Na verdade, para ser con-

siderado um estilo de comunicação desajustado, per 
si, a triagem de problemáticas específicas de origem 
tem que estar garantida, incluindo, não só as referidas 
anteriormente, como também um padrão de comuni-
cação, e de relacionamento familiar, disfuncionais.

Este estilo de comunicação, que ganha cada vez mais 
caminho por entre os pré-adolescentes , anula,  no 
próprio adolescente-emissor, que o revela,  uma dis-
tância cada vez maior de uma das competências fun-
damentais de relacionamento ajustado com o outro: 
a competência de comunicação social regulada. A 
longo prazo, e cumulativamente, surge compromisso 
progressivo de relacionamentos interpessoais está-
veis,  seja a nível da interação informal, seja a nível da 
interação escolar, e com o adulto, uma vez que a im-
pulsividade,verbal e não verbal, instala-se como me-
canismo automático de comunicação. Estes padrões 
de impulsividade estão relacionados, também, com 
maior probabilidade de instabilidade, e de conflito, 
nos relacionamentos afetivos profundos, longitudi-
nalmente.

Para o recetor desta comunicação, é transmitida, de 
imediato, uma mensagem de corte, de intolerância, de 
quebra na comunicação, o que compromete a moti-
vação para o relacionamento com aquele par, dado o 
desconforto emocional que o estilo de comunicação 
emissor condiciona.

Olhando, com particular atenção, para esta tendência, 
podemos perceber, onde e quando intervir, ajudando 
o pré-adolescente a tomar consciência do padrão de 
comunicação clivador, refletindo em conjunto, quer 
sobre a origem da adoção do mesmo, quer sobre as 
consequências que o mesmo pode acarretar, orien-
tando-o para um estilo de comunicação com auto-
-regulação,envolvência,assertividade, capacidade de 
escuta e de debate. 

O
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SAÚDE

Dra. Maria Alfaro
Médica Pediatra 

O NOVO NORMAL: MAIS IMUNIDADE PARA 
MAIS SAÚDE DEPOIS DO FIM DAS MÁSCARAS 
OBRIGATÓRIAS NA RUA 

s restrições impostas pela pandemia em relação aos con-
tactos, a desinfeção de superfícies, o uso de máscara, o 
encerramento de escolas e jardins de infância entre outras 
medidas instituídas, fez com que mudasse a nossa realida-
de no inverno passado, com redução drástica nos quadros 
de infeção respiratória e gripe, em todas as faixas etárias. De 
facto, foi uma época gripal completamente atípica.  

Nunca os serviços de urgência hospitalar públicos estive-
ram “tão calmos”, com uma redução da afluência de cerca 
de 35% nos adultos e de 57-70% na Pediatria, segundo mos-
tra o estudo desenvolvido em Portugal pelo grupo IASIST.  

Existem muitos vírus e bactérias responsáveis pelas gripes 
e as infeções respiratórias, tendo todos em comum a sua 
forma de transmissão na comunidade, através de gotículas 
carregadas de vírus nas pessoas infetadas, exaladas na res-
piração, ao tossir, espirrar ou a falar.  

De facto, as medidas implementadas dirigidas à prevenção 
da COVID-19, nomeadamente a higienização das mãos e o 
uso correto da máscara, contribuíram de forma indireta na 
prevenção da gripe e de outras infeções respiratórias típicas 
do inverno, nomeadamente rinofaringites, amigdalites, oti-
tes, laringites, bronquiolites, pneumonias e até episódios de 
exacerbação nos doentes asmáticos.  

Desde o dia 13 de setembro que o uso da máscara no exte-
rior deixa de ser de uso obrigatório em Portugal e passa a ser 
facultativa, depois de 318 dias desde a aprovação da lei. 

O nosso sistema imunológico e sobretudo na infância, 
precisa de “exposição”, contactar com agentes patógenos 
do ambiente para fabricar anticorpos e se tornar eficaz no 
combate às infeções, o que chamo o “treino imunitário”. Um 
efeito colateral do distanciamento e do uso da máscara ao 
longo destes meses, foi a diminuição deste contacto. 

Atualmente, com o relaxamento nas medidas de restrição, 
junto com o regresso às escolas e a proximidade do inverno, 
faz com que nos perguntemos como vão ser estes próximos 
meses em termos de infeção e de que maneira reforçar o 
nosso sistema imunitário, para nos proteger das infeções 
respiratórias próprias desta estação, além da COVID-19.  

Para manter o nosso sistema imunitário forte e saudável, 
seria importante seguir uma série de medidas, nomeada-
mente: 

• Manter uma dieta saudável rica em frutas, legumes e ce-
reais integrais. Privilegiar os alimentos de época, ricos em 
vitaminas e minerais A, B, C, D e E, ferro, zinco e selénio 
como a abóbora, brócolos, cogumelo shitake, figos, romã, 
diospiros, uvas, citrinos, castanhas, amêndoas. Os alimen-
tos fermentados como o kefir, tempeh, chucrute e o iogurte 
melhoram a saúde do nosso intestino e ajudam a reforçar o 
nosso sistema imune, com efeito anti-inflamatório; 

• Dormir bem tem uma influência positiva no nosso bem-es-
tar físico e psicológico; 

• Manter uma atividade física regular traz imensos benefí-
cios a nível de saúde física e mental, pela libertação das cha-
madas “hormonas da felicidade” (Dopamina, Serotonina e 
Endorfinas); 

• Os medicamentos homeopáticos vêm sendo utilizados 
durante anos com muito sucesso na prevenção e no trata-
mento das doenças do inverno, entre elas a gripe. Existem 
medicamentos que são prescritos desde o início do outono 
e durante todo o inverno em modo de prevenção, estimu-
lando a nossa imunidade inespecífica, como o Anas bar-
bariae ou o Influenzinum, administrados na forma de uma 
dose por semana. Há outros que serão prescritos consoante 
o quadro infecioso e os sintomas que o doente apresenta. 
Podem ser usados em qualquer idade, sem praticamente 
efeitos adversos, são seguros e compatíveis com outros me-
dicamentos, inclusive com a vacina da gripe.  

No meio de tantas incertezas é normal, por vezes, ficar-
mos ansiosos e com algum receio em relação ao futuro. 
Será muito importante nos próximos tempos mantermos 
a calma, modificar o nosso diálogo interno, para não estar 
sempre preocupados, sobretudo por situações que não 
podemos controlar e por algumas que receamos e que até 
podem não acontecer. 

Viver o presente e cada dia com aceitação, de forma plena 
e consciente.  

A
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este momento começa-se a instalar um sentimento de 
alívio associado a uma liberdade há muito não sentida. 
Acreditando que voltamos a uma normalidade, seja ela 
a que for, começamos aos poucos a sentir que há uma 
nova vida depois da pandemia. No entanto, tenho perce-
bido que nem tudo está a ser como imaginávamos, cada 
vez mais pessoas me procuram dizendo: sinto-me tris-
te, ando desanimado, não sei o que se passa comigo, 
não sinto motivação para nada, não me apetece sair 
de casa…

Como consultora na área comportamental tenho que 
analisar sempre o comportamento de cada um dos meus 
clientes à luz da sua história de vida. No entanto, é tam-
bém certo que tenho sempre que considerar as circuns-
tâncias do momento, pois é no presente que precisamos 
de encontrar respostas e soluções. 

Se é certo que cada um de nós tem a sua história pessoal, 
é também certo que este último ano e meio da nossa his-
tória coletiva foi muito desafiador. A pandemia causou 
danos emocionais que se farão sentir durante muito tem-
po nas nossas vidas. 

E que danos são estes?

O ser humano está perfeitamente “capacitado” para so-
breviver a situações de medo. Para isso temos o stress 
como resposta adaptativa que nos dá energia para lidar 
com as situações e encontrar respostas para as mesmas. 
Estamos programados para isto, é algo inato à condição 
humana e fundamental para a nossa sobrevivência.

Aquilo para o qual não estamos preparados é para su-
portar a emoção do medo durante longos períodos, pois 
isso gera situações de stress prolongado e, essas sim, são 
extremamente danosas para o nosso organismo. O medo 
coloca-nos num estado de vigília, ficamos alerta a todos 
os perigos (reais ou imaginários) e os nossos níveis de 
cortisol sobem para conseguirmos estar preparados para 
dar resposta. 

Se o medo se prolonga no tempo, porque as soluções 
não estão ao nosso alcance (como no caso desta pan-
demia), podemos também começar a sentir ansiedade.  
Esta preocupação relativamente ao futuro para além de 
gerar muita ansiedade, impede-nos também de sonhar 
com dias melhores. 

Esta incapacidade para prever ou determinar o futuro, 
para sonhar e criar a nossa vida tornou-se também ela 
danosa para a nossa saúde. Nós humanos não fomos 
programados para colocar a nossa vida em “pausa” du-
rante longos períodos. Não faz parte da condição huma-
na viver sem sonhos, sem imaginar um futuro ou tentar 
criá-lo. Sonhar dá sentido à nossa existência, dá-nos mo-
tivação para agir, criatividade para gerar e criar.

Esta situação de “desconhecimento do futuro” que vive-
mos durante um ano e meio, juntamente com o medo e o 
stress, pode ter gerado em nós respostas adaptativas que 
merecem a nossa atenção. Todos sentimos algum tipo de 
impacto relativamente ao que aconteceu, é necessário 
darmos atenção à nossa saúde emocional e aos sintomas 
que possam, eventualmente, aparecer.

Se nos sentimos tristes, alienado, desmotivados, letár-
gicos, sem vontade de sair de casa ou conviver, convém 
dar atenção a isso pois apesar de ser comum nesta fase, 
importa estar atento ao que hoje se chama “Síndrome da 
Cabana”, que está relacionado com longos períodos de 
tempo em isolamento social.

Por outro lado, se nos sentimos sem paciência, irritados, 
a explodir à mínima coisa, convém também dar atenção 
pois podem ser sintomas de um stress prolongado que 
deixou danos no nosso organismo e nos faz ter menos 
autocontrolo sobre as nossas respostas emocionais.

Importa ainda salientar outro fator importante que tam-
bém terá certamente causado danos na nossa saúde 
emocional. 

Como humanos somos seres relacionais, faz parte das 
nossas necessidades conviver com pessoas, ter con-
tactos sociais e relações. É fundamental sociabilizar, ver 
rostos, sorrisos e expressões, abraçar, tocar, ver e sentir os 
outros…

Com o confinamento e o uso de máscaras isso não nos 
foi permitido, vivemos isolados, sem ver rostos e nem sor-
risos. O isolamento, a falta de abraços, de contacto com 
pessoas próximas ou com a comunidade onde estamos 
inseridos, o teletrabalho, tudo isto provocou, segundo 
estudos recentes, uma diminuição nos nossos níveis 
de oxitocina, também conhecida como a “hormona do 
amor” ou “neurotransmissor da felicidade”.

A oxitocina está ligada à relação com o outro, à empatia, à 
generosidade, à criação de memórias, está presente nas 
interações sociais satisfatórias e com vínculos de quali-
dade. Tem um papel fundamental nas nossas vidas pois 
permite-nos também a regulação do stress e da ansie-
dade.

Será então fácil de perceber que se por um lado a pan-
demia nos trouxe mais stress e ansiedade, por outro, o 
isolamento fez com que a oxitocina não estivesse tão 
presente na nossa vida para os combater. 

Sabendo disto, importa agora reconhecermos o que sen-
timos para perceber o que podemos fazer para melhorar. 
Todas as situações nos trazem aprendizagens, esta não 
será diferente. Vamos então aprender o que as nossas 
emoções nos estão a querer dizer para saber o que de-
vemos fazer – a nossa saúde emocional é uma prioridade!

E DEPOIS DA PANDEMIA?

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

E
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Fátima Torres de 
Campos
Assistente Social

DIGNIDADE MENSTRUAL
m pleno século XXI o preconceito em relação à 
menstruação, ainda é uma realidade, o “tabu” a nível 
mundial estigmatiza a “mulher” e quando abordamos 
transgéneros, intersexuais, pessoas não-binárias o 
preconceito e a discriminação acentua-se.

A ignorância relativamente a este tema gera desi-
gualdades sociais, discriminações, privações e hu-
milhações, quando deveria ser um assunto tratado 
como um processo biológico do organismo humano 
e não uma “aberração” da natureza. Não obstante, 
este estigma contribui para que não se discuta a im-
portância de conhecermos os ciclos menstruais, as 
doenças do sistema hormonal e a pertinência da vigi-
lância na especialidade. 

 Para muitas culturas a menstruação é considerada 
como uma condição “impura” impondo limites du-
rante o ciclo menstrual. A cultura indiana proíbe a 
mulher de entrar na cozinha e no templo, de tomar 
banho, ter relações sexuais, de repousar durante o 
dia, de usar flores como adereço, etc.). Enquanto que 
na cultura muçulmana não podem rezar nem jejuar 
durante o Ramadão, os cônjuges não podem comer 
o que as esposas cozinham. Na cultura nepalesa ape-
sar de ser considerado crime desde agosto de 2018, 
o ritual “Chaupadi” prevalece, as mulheres uma vez 
menstruadas são forçadas a isolarem-se, a dormir em 
abrigos sem condições de salubridade, proibidas de 
tomar banho, consumir leite ou derivados, cozinhar, 
tocar em elementos do sexo masculino, entrar nos 
templos, ir à escola, etc. Estas conceções traduzem-
-se em prossecuções psicológicas nestas mulheres 
que lidam com este flagelo todos os meses, para não 
falar da privação dos produtos de higiene menstrual 
que as afeta em todas as dimensões da sua vida (a 
nível económico, social, educacional, saúde e digni-
dade).

Ainda em relação à cultura indiana em 2019 o filme 
“Period.End of sentence” ganhou o Óscar de Melhor 

Documentário Curta-Metragem; este filme da auto-
ria de Rayka Zehtabchi e Melissa Berton retrata como 
as mulheres indianas lutam para superar o estigma da 
menstruação ao serem privadas do acesso a produ-
tos de higiene menstrual e forçadas, muitas vezes, a 
abandonar os estudos e a atividade laboral devido a 
um processo biológico do seu corpo.

 Segundo um documentário da BBC em 2019, no 
distrito de Beed, na Índia, várias aldeias da região são 
designadas por “aldeias de mulheres-sem-útero” 
uma vez que milhares de jovens se submeteram a in-
tervenções cirúrgicas para retirarem o útero e conse-
quentemente deixarem de menstruar, com o intuito 
de poderem trabalhar nas colheitas e corte de cana-
-de-açúcar. Durante esse período habitam cabanas 
ou tendas perto dos campos sem quarto de banho e 
sem definição de um horário laboral, não têm horá-
rio para dormir nem para acordar. Sujeitam-se a estas 
condições desumanas para sustentarem a família.

Esta é uma realidade de mulheres de todo o mundo 
e Portugal não é exceção, há muitas famílias portu-
guesas privadas do acesso aos produtos de higiene 
menstrual devido à sua condição socioecónomica. 
São impedidas pela vergonha de ir à escola ou ir tra-
balhar pela carência destes produtos e sujeitam-se a 
infeções porque os substituem por panos, papel hi-
giénico, entre outros. 

É urgente que deixe de se usar eufemismos em re-
lação à menstruação. É urgente debater, esclarecer, 
consciencializar os pais, as escolas, que o sangue 
menstrual é um processo biológico do corpo. É ur-
gente a sociedade NORMALIZAR este tema sem 
interditar ou ocultar. 

O Estado Social tem obrigação de intervir nesta ma-
téria considerando a higiene menstrual como um di-
reito e não como um privilégio, bem como reconhe-
cer e implementar medidas de apoio para as doenças 
do sistema reprodutivo.

E
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/francesinha_portuguesa /afrancesinhaportuguesa

FRANCESINHA

Rua Cidade do Porto, 139, 4705-084 Braga

 Numa casa Portuguesa é assim.
Os melhores snacks e tapas, uma
coleção de cervejas, num espaço
fantástico. Situada na Rua Cidade
do Porto, em Braga,  na
Francesinha Portuguesa vai  ser
recebido de braços abertos. 

A nossa francesinha, uma grande
variedade de snacks para comer  à
mão, opções mais saudáveis, uma
cerveja a estalar. Tudo, no melhor
espaço.  
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Estou desempregada há dois anos e surgiu-
me uma oportunidade para fazer serviço 

doméstico numa casa particular. Acontece 
que a dona da casa exige a celebração de 

um contrato de trabalho. Faz sentido? Devo 
assinar? Ainda outra questão, a minha filha 
de 16 anos pode trabalhar nas limpezas em 

part-time?

C
LIMPEZA CONTRATADA,
VIDA ACAUTELADA
ara leitora,

 

A questão colocada é pertinente, e adiantamos desde já que 
sim, que tem todo o interesse em formalizar e celebrar um 
contrato de trabalho que reflita os termos e condições acor-
dados entre as duas partes. Desta forma, ambas ficarão mais 
protegidas, pois o contrato é também uma forma de acautelar 
os direitos e deveres de cada uma das partes. Ora, vejamos.

O contrato de trabalho é um instrumento que prevê, garan-
te e protege os direitos e obrigações das partes, designada-
mente, no caso da leitora, o direito à remuneração, o direito à 
proteção social, o direito ao descanso e demais direitos legal-
mente previstos para os trabalhadores.

Neste caso, tratar-se-á de um contrato de serviço doméstico, 
que consiste num acordo através do qual a entidade empre-
gadora se obriga a pagar a outra, no caso, a si, determinado 
montante, com regularidade, sob a sua direção e autoridade, 
como contrapartida do seu trabalho doméstico exercido na 
satisfação das necessidades de um agregado familiar.

As actividades, via de regra, compreendem a preparação de 
refeições, a lavagem e a respetiva organização de roupas, 
a limpeza e a organização de casa, o tratamento de animais 
domésticos, havendo, a vigilância e apoio a crianças, pes-
soas de idade avançadas e doentes, a realização de serviços 
de jardinagem, bem como a costura, entre outras atividades 
conexas.

Para além disso, o contrato deverá conter as informações re-
lativas à sua duração, as tarefas a realizar, o local da prestação 
do serviço de limpeza, o valor da remuneração, as folgas, as 
férias, bem como demais especificidades acordadas no caso 
concreto entre as partes. Deverá, uma vez concluído, ser assi-
nado pela entidade empregadora e pela trabalhadora.

No que respeita ao subsídio de Natal, importa esclarecer que 
tem direito ao subsídio de Natal, não podendo ser inferior a 
metade da parcela pecuniária da retribuição correspondente 
a um mês. O valor do subsídio só será correspondente à re-
tribuição mensal quando o trabalhador complete três anos 
de antiguidade. No seu caso, receberá o subsídio de Natal 
de forma proporcional ao trabalho prestado, uma vez que se 
encontra no primeiro ano de admissão. Importa, contudo, es-

clarecer que o subsídio em causa deverá ser pago até ao dia 
22 de dezembro de cada ano.  

Por seu turno, quanto ao subsídio de férias a lei é clara quan-
do refere expressamente que o trabalhador tem direito a re-
ceber, até ao início das férias, um subsídio em numerário de 
montante igual ao valor da remuneração correspondente ao 
período de férias.

Ainda quanto às férias, o trabalhador de serviço doméstico 
goza, de um período de férias remuneradas de 22 dias úteis 
em cada ano civil. No entanto, no ano de admissão o trabalha-
dor tem direito a dois dias úteis de férias por cada mês com-
pleto de trabalho, até um máximo de 20 dias úteis por ano.

Outra questão particularmente importante é a responsabili-
dade pela reparação de danos que surgem por acidentes que 
podem ocorrer durante a prestação do serviço doméstico. 
Quem se deve responsabilizar nestes casos? Ora, a lei tam-
bém acautela estas situações e indica que a responsabilidade 
deverá ser transferida para as entidades seguradoras compe-
tentes para o efeito.

Por último, convém salientar que é da competência da enti-
dade empregadora a inscrição e comunicação do início do 
seu serviço à Segurança Social. Para este efeito, a trabalhado-
ra deverá disponibilizar à entidade empregadora a sua mo-
rada e o seu documento de identificação pessoal (cartão de 
cidadão). Para além disso, é da responsabilidade da entidade 
empregadora o pagamento das contribuições e quotizações.

No que à sua filha diz respeito, mesmo sendo menor poderá 
prestar serviço doméstico, sendo apenas exigível que tenha 
efetivamente completado os 16 anos de idade.

Contudo, o requisito da idade não é único. A entidade em-
pregadora tem de comunicar, no prazo de 90 dias, à Inspe-
ção Geral do Trabalho a admissão da sua filha à prestação do 
serviço doméstico, dando indicação do seu nome e idade, o 
nome e morada do representante legal da sua filha, o local da 
prestação de trabalho e a duração do mesmo, assim como a 
retribuição que auferirá e o número da segurança social. 

Por fim sublinhamos a importância de se recorrer a um advo-
gado para análise do contrato de trabalho de serviço domés-
tico antes de o assinar.

Paula Viana 
VS Advogados 
www.vsadvogados.pt

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

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

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

TLM:+351 913 428 917

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

e d i ç õ e s  d a  R e v i s t a  S I M .
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UTMB®

ULTRA TRAIL DU MONT BLANC 

pós o cancelamento no verão passado devido à cri-
se sanitária, o UTMB® Mont-Blanc regressou, entre 
23 e 29 de agosto, para júbilo de 10.000 corredores 
oriundos de 90 países, que participaram nas 7 provas 
do evento. Portugal esteve representado por 252 
atletas.

François D’Haene (Salomon) venceu a 18.ª edição da UTMB® com 
o tempo de 20 horas e 45 minutos. Aurélien Dunand-Pallaz (Com-
pressport) e Mathieu Blanchard (Salomon) completaram um pódio 
100% francês pela primeira vez na história da UTMB®.

François D’Haene tornou-se no primeiro atleta a conquistar qua-
tro vitórias na prova principal do evento (2012, 2014, 2017 e 2021). 
Xavier Thévenard e Kilian Jornet averbam três, cada um. O  francês 
da equipa internacional da Salomon obteve esta importante vitó-
ria apenas seis semanas depois de um fulgurante 1.º lugar e novo 
recorde na Hardrock, prova norte-americana realizada a  mais de 
3.000 metros de altitude.

Na competição feminina, a norte-americana Courtney Dauwalter 
(Salomon) repetiu a vitória de 2019. A atleta da Salomon percorreu 
os 170 quilómetros com 10.000 metros de desnível positivo em 22 
horas e 30 minutos, conquistando o 7.º lugar da classificação geral e 

o recorde feminino. A francesa Camille Bruyas (Salomon) terminou 
na 2.ª posição, na sua estreia na prova. O pódio ficou completo com 
a sueca Mimmi Kotka (La Sportiva).

Bruno Sousa (Furfor Running Project) brilhou em Chamonix, sendo 
o melhor português, com o 22.º  lugar da classificação geral, obtido 
em 24 horas e 54 minutos. Tuxa Negri (OCS – Arrábida Trail Team) 
foi a atleta lusa mais veloz, cruzando a meta no 53.º lugar da classi-
ficação geral feminina, após 41 horas e 32 minutos de prova.

François D’Haene e Courtney Dauwalter vencem 18.ª edição
Por: Trail-Running.pt 
Foto: © UTMB® - Laurent Salino

A
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO:
UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO

Dia Mundial da Alimentação, instituído pela FAO (Orga-
nização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura) em 1981, celebra-se anualmente a 16 de outubro 
e tem como objetivo chamar a atenção para os problemas 
relacionados com a alimentação e a nutrição. A FAO tem 
a missão de garantir a segurança alimentar e que todas as 
populações tenham acesso a alimentação e que esta seja 
de boa qualidade. 

O Dia Mundial da Alimentação insere-se assim no ape-
lo global à Erradicação da Fome um dos 17 objetivos da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Infelizmente, hoje em dia, mais de 820 milhões de pessoas 
não têm alimentos suficientes e a emergência climática é 
uma ameaça crescente à segurança alimentar. Enquanto 
isso, dois mil milhões de homens, mulheres e crianças têm 
sobrepeso ou são obesos. Está na hora de mudar a forma 
como produzimos e consumimos, inclusive para reduzir as 
emissões dos gases com efeito de efeito estufa.

Por outro lado, é inaceitável que a fome esteja a aumentar, 
num momento em que o mundo desperdiça mais de mil 
milhões de toneladas de alimentos por ano. Em média 17% 
da produção anual de alimentos será deitada ao lixo. 

Quase um terço desse desperdício acontece nas nossas 
casas. Consumir mais conscientemente, canalizar os exce-
dentes para quem precisa é uma obrigação de todos e vai 
contribuir para reduzir o desperdício alimentar e também 
para economizar dinheiro e energia.

O desperdício alimentar também ocorre na produção, no 
processamento, no armazenamento, muitas vezes tam-
bém no embalamento e no transporte e, claro, na distribui-
ção.

Tal como a União Europeia, Portugal definiu uma meta 
de redução do desperdício alimentar para metade, per 
capita, até 2030, no contexto da transição climática e da 
promoção de uma gestão sustentável dos recursos, de 
acordo com o definido nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. A Comissão Europeia, na estratégia “Farm to 
Fork” (Do Prado ao Prato), aponta ações para prevenir o 
desperdício de alimentos e irá propor metas juridicamen-
te vinculativas para reduzir este flagelo na União Europeia, 
até o final de 2023.

Felizmente o longo caminho para concretizar esta evo-
lução já começou a ser trilhado por inúmeros cidadãos e 
instituições. O Movimento “Unidos Contra o Desperdício” 
assinalou o pretérito Dia Mundial da Alimentação, com a 
partilha de dicas para ajudar todos os portugueses no com-
bate ao desperdício, dentro das suas próprias casas. 

CONHEÇA AS 10 DICAS DO “UNIDOS CONTRA O 
DESPERDÍCIO”

-Planeie as refeições e elabore uma lista de compras antes 
de ir ao supermercado.

-Cozinhe apenas as quantidades necessárias para o núme-
ro de pessoas que vão consumir a refeição.

-Coloque os produtos com data de validade mais curtas à 
vista no frigorifico.

-Comece por utilizar os hortícolas e as frutas mais maduras 
e só depois as mais verdes.

-Utilize a fruta madura para preparar batidos de fruta ou 
purés de fruta.

-Se tem sobras, invente ou procure receitas que permitam 
o reaproveitamento.

-Congele a comida confecionada que sobrar ou guarde-a 
no frigorífico em recipientes apropriados para ser consu-
mida no dia seguinte.

-Aproveite a água da cozedura dos legumes para a sopa.

-Use a casca de alguns produtos hortícolas ou frutas (ce-
bola, limão, laranja, curgete, etc.) para fazer chá ou compo-
tas.

-Partilhe as sobras com amigos, vizinhos, familiares.

Para terminar recordamos que os sistemas alimentares são 
complexos, enfrentam novos desafios como as alterações 
climáticas, que obrigam a novos equilíbrios, terão de ser 
mais inovadores, tecnológicos, sustentáveis e equilibra-
dos. A ação terá de envolver todos os elos da cadeia, in-
vestigação, produção, transporte, distribuição e consumo. 
Este trabalho não será linear nem simples, dadas as suas 
múltiplas áreas e os inúmeros intervenientes diretos e in-
diretos. No entanto existe uma certeza, a transformação 
dos sistemas alimentares é crucial para o cumprimento de 
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para 
dar resposta a estas questões as Nações Unidas organiza-
ram no passado dia 23 de setembro a primeira Cimeira dos 
Sistemas Alimentares como parte da Década de Ação para 
cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Na sua mensagem, António Guterres, Secretário-Geral da 
ONU, destacou que “o sistema alimentar não prospera 
sem que todos os setores trabalhem como um só, em 
direção a objetivos comuns”.

Todos podemos e devemos contribuir.

Luísa Rodrigues
Licenciada em Relações Internacionais 
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Carta Dominante: O Dependurado, 
que significa Sacrifício.
Amor: Não seja demasiado 
possessivo e controlador pois essa 
atitude poderá conduzi-lo a alguns 
problemas.
Saúde: Relaxe o corpo e a mente. 
Faça exercícios respiratórios.
Dinheiro: evite acumular demasia-
das responsabilidades.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 
33, 36
Pensamento positivo: Vivo o 
presente com confiança!

Carta Dominante: O Eremita, que 
significa Procura.
Amor: Tente promover o entendi-
mento com os que o rodeiam.
Saúde: Mantenha o equilíbrio 
emocional.
Dinheiro: Jogue pelo seguro e não 
invista em negócios duvidosos.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 
47, 49
Pensamento positivo: Eu tenho 
força mesmo nos momentos mais 
difíceis!

Carta Dominante: A Torre, que 
significa Convicções Erradas.
Amor: Modere algum comporta-
mento intempestivo.
Saúde: Vigie o aparelho digestivo. 
Faça uma dieta. 
Dinheiro: Páre com despesas 
desnecessárias e não planeadas.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 
34, 39
Pensamento positivo: Eu acredito 
que todos os desgostos são 
passageiros, e todos os problemas 
têm solução.

Carta Dominante: 5 de Espadas, 
que significa Avareza.
Amor: Não deixe a monotonia to-
mar conta da sua relação afetiva.
Saúde: Bem-estar físico e mental 
assegurado nesta fase.
Dinheiro: Continue a trabalhar e 
alcançará os seus objetivos.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 
22, 39
Pensamento positivo: O Amor 
enche de alegria o meu coração!

Carta Dominante: Rei de Copas, 
que significa Poder de Concre-
tização.
Amor: O reencontro com um 
velho amigo irá proporcionar-lhe 
momentos de bem-estar.
Saúde: Enverede por um estilo de 
vida mais saudável.
Dinheiro: Use de contenção nos 
gastos para não ser surpreendido 
desagradavelmente.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 
34, 36
Pensamento positivo: Vivo de 
acordo com a minha consciência. 

Carta Dominante: Ás de Espadas, 
que significa Sucesso.
Amor: Poderá sentir a necessidade 
de se isolar e de pensar na sua 
vida. Aproveite este período de 
reflexão para tomar as decisões 
que precisa para mudar o rumo 
da sua vida.
Saúde: Não se deixe dominar pelo 
cansaço.
Dinheiro: As suas novas ideias 
poderão trazer-lhe benefícios, mas 
aja com prudência.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 
25, 33
Pensamento positivo: O meu único 
Juiz é Deus.

Carta Dominante: 10 de Copas, 
que significa Felicidade.
Amor: Pense com calma qual será 
a melhor atitude a tomar para 
resolver as situações amorosas.
Saúde: Pede cuidados especiais.
Dinheiro: Boa altura para se lançar 
em empreendimentos.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 
51, 64
Pensamento positivo: Esforço-me 
por dar o meu melhor todos os 
dias.

Carta Dominante: 9 de Ouros, que 
significa Prudência.
Amor: Procure ser mais coerente 
nas suas ideias e sentimentos!
Saúde: Procure ter mais horas 
de sono.
Dinheiro: Haverá um aumento nos 
seus rendimentos.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 
47, 48
Pensamento positivo: Eu tenho 
pensamentos positivos e a Luz 
invade a minha vida!

Carta Dominante: 8 de Copas, que 
significa Concretização.
Amor: Não tenha medo de assumir 
compromissos. Mantenha presen-
te que é possível conciliar amor e 
liberdade.
Saúde: Controle o stress e a 
fadiga.
Dinheiro: Estabilidade assegurada 
devido à sua capacidade de 
poupança.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 
19, 33
Pensamento positivo: procuro 
ser compreensivo com todas as 
pessoas que me rodeiam.

Carta Dominante: 4 de Paus, que 
significa Ocasião Inesperada.
Amor: Controle os ciúmes e evite 
que a monotonia se instale na sua 
relação afetiva.
Saúde: Espere uma fase regular.
Dinheiro: Poderão surgir novos 
projetos que lhe trarão perspetivas 
mais risonhas.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 
39, 47
Pensamento positivo: O Amor 
invade o meu coração.

Carta Dominante: 10 de Ouros, 
que significa Prosperidade.
Amor: Estará mais suscetível 
e exigente para com a pessoa 
amada. Seja mais tolerante e 
compreensivo.
Saúde: A sua vitalidade estará 
em alta.
Dinheiro: Aproveite as opor-
tunidades, mas não crie falsas 
expectativas.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 
39, 44, 47
Pensamento positivo: Eu sei que 
posso mudar a minha vida.

Carta Dominante: Rainha de Espa-
das, que significa Melancolia.
Amor: Procure manter o equilíbrio 
emocional.
Saúde: Evite o stress e o nervo-
sismo pois poderá prejudicar a 
sua saúde.
Dinheiro: Seja prudente relativa-
mente a possíveis investimentos.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 
38, 44
Pensamento positivo: Sou 
otimista, espero que me aconteça 
o melhor!

CARNEIRO TOURO GÉMEOS CARANGUEJO LEÃO VIRGEM 

BALANÇA ESCORPIÃO SAGITÁRIO CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES
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A DECISÕES E SOLUÇÕES BRAGA CENTRO comemorou o 5º aniver-
sário, um momento que ficou marcado pela inauguração oficial das no-
vas instalações, situadas na Rua Andrade Corvo. “Neste momento, temos 
duas agências a trabalhar, com cerca de 35 colaboradores a colaborar 
neste projeto. Trabalhamos várias áreas de negócio, nomeadamente, 
seguros, crédito – novos e restruturações-, imobiliária e reabilitação de 
imóveis, com um crescimento assinalável em todas elas”, garante Ricardo 
Costa, Diretor da Agência.

Nestes cinco anos, a empresa soube reinventar-se nestes últimos dois, 
ultrapassando as dificuldades decorrentes da pandemia. “Apesar das difi-
culdades decorrentes de uma situação como esta, soubemos reinventar-
-nos, apostando no teletrabalho e no marketing digital para apoiarmos os 
clientes. Quase duplicámos a faturação neste período, a que não é alheio 
o facto do setor bancário estar muito recetivo a apoiar as famílias no cré-
dito à habitação, o que poderá ter um incremento com o lançamento do 
plano de resiliência. Ainda assim, acredito que temos desenvolvido um 
trabalho importante na procura das melhores soluções para os nossos 

clientes, através de um aconselhamento baseado no conhecimento, pro-
fissionalismo e seriedade. Os clientes da DECISÕES E SOLUÇÕES BRA-
GA CENTRO encontram em nós um parceiro de confiança que os apoia 
sempre nas mais diversas necessidades”, refere o responsável.

O crescimento registado nos últimos cinco anos ‘obrigou’ a DECISÕES E 
SOLUÇÕES BRAGA CENTRO a procurar um novo espaço. “Estávamos 
numas instalações de 100m2 e inauguramos agora o novo espaço que 
tem mais de 350m2. É um processo natural, porque a nossa equipa con-
tinua a crescer e a pandemia alertou-nos para a necessidade de termos 
outras condições para os nossos colaboradores”, afirma Ricardo Costa. 

A DECISÕES E SOLUÇÕES é uma empresa nacional que presta um ser-
viço de aconselhamento personalizado e independente, a particulares e 
empresas, com soluções 360º ao nível da compra, venda e arrendamento 
de imóveis, bem como ao nível do crédito bancário, seguros, obras de re-
modelação e construção de casas. A marca conta atualmente com mais 
de 100 agências e mais de 1000 colaboradores e 450.000 clientes distri-
buídos a nível nacional. 

BRAGA CENTRO

CELEBRA 5 ANOS 
COM NOVAS INSTALAÇÕES 



Rua Andrade Corvo, 78, Braga
253 469 003
967 173 250

bragacentro@decisoesesolucoes.com
www.decisoesesolucoes.com

BRAGA CENTRO

CELEBRA 5 ANOS 
COM NOVAS INSTALAÇÕES 

DSBRAGACENTRO



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.

PONTE UMBRIA
HUELVA-ESPANHA

OBRA EM



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
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