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MAR

Os mais pequenos 
podem praticar 

desportos de 
combate? Não só 

podem, como devem! 
As artes marciais 

trazem-lhes inúmeros 
benefícios que lhe 

damos a descobrir 
nesta edição.

Colos vazios
Cerca de 15% das 

gravidezes não 
têm um final feliz. 

Como sobrevivem 
estas mães, a 

quem recorrem? 
E os pais, como 

reagem? 

DESPORTO REPORTAGEM
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FINANÇAS

60
NUTRIÇÃO

Crianças e animais: uma 
relação com muitos 

benefícios e alegrias!

As fraudes online são 
cada vez mais uma 
realidade e de tão 
complexas que são, 
também apanham 
cada vez mais pessoas 
desprevenidas. Saiba 
com a Minha como 
distinguir e reagir 
nestes casos.

Temos uma nova rubrica 
que o vai ajudar a ter as 
economias lá de casa 
sempre controladas. A Carina 
Meireles, a nossa consultora, 
tem muitas dicas para lhe dar!

DICAS
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Colos 
adiados

O número de nascimentos em Por-
tugal atingiu o valor mais elevado 
dos últimos sete anos no primei-
ro trimestre de 2019. Ainda assim, 
estes números não abafam o que 
está para trás: em 2018, Portu-

gal teve a quarta taxa de natalidade mais baixa da 
União Europeia. Uma grande percentagem das mu-
lheres torna-se mãe “tarde”, muitas vezes na casa 
dos trinta anos. Esta maternidade tardia tem vá-
rias implicações e uma delas é a maior propensão 
a perdas gestacionais. Não é a única razão para isto 
acontecer: estas perdas não são um fenómeno raro 
e, por vezes, nem a ciência as consegue explicar. É 
um tema difícil – ainda tabu? –, mas que precisa de 
ser abordado: é dele que falamos este mês. Que im-
pacto tem uma perda gestacional para o casal? E o 
pai, como reage? Como é feito o luto de um bebé 
tão desejado?
Em março damos também as boas-vindas a duas 
novas colaboradoras: Helena Mendes Pereira, cura-
dora de arte e escritora, e Carina Meireles, consul-
tora financeira. Temos a certeza que o irão brindar 
com textos pertinentes e que o farão refletir.
Como habitualmente, também há dicas ecológicas 
e sobre animais, boas receitas e muita cultura.  Feliz 
primavera e boas leituras!

FLÁVIA BARBOSA  DIRETORA DE INFORMAÇÃO

4



n o t í c i a s

DONOS DE CÃES? 
VEM AÍ O DOG SUMMIT!
Para os apaixonados por animais, o mês de março 
traz boas notícias. O Espaço Vita vai receber, no dia 
7 de março, o Dog Summit. 
Trata-se de um dia repleto de conferências onde o 
foco será o treino positivo canino, a nutrição, a saú-
de e bem estar.
Haverá ainda uma área com pequenos expositores 
do setor animal que irão divulgar os seus serviços e 
produtos, respondendo assim com soluções práti-
cas aos temas abordados na sessão.
A organização promete muitas horas de aprendiza-
gem para os tutores de cães bracarenses. 

“NO FIM ERA O FRIO” 
CHEGA AO THEATRO 
CIRCO
Os “Mão Morta” pisam o palco do Theatro Cir-
co no dia 28 de março e trazem uma “uma nar-
rativa distópica onde conceitos como aque-
cimento global ou subida das águas do mar 
servem de ponto de partida e cenário para um 
questionar e decompor de diferentes paradig-
mas do quotidiano”. 
O concerto vai ser dividido em duas partes, 
uma onde apresentam o novo disco “No Fim 
Era o Frio” e outra onde revisitam o seu pa-
trimónio musical, com temas do passado.

PARQUE ECOLÓGICO 
DE VIANA DO CASTELO 
ABRE AO PÚBLICO EM 
JUNHO
A partir do dia 6 de junho já pode visitar o Par-
que Ecológico de Viana do Castelo. O espaço, 
que se dedica a atividades de educação am-
biental, investigação científica e conservação 
da natureza, esteve 12 anos a receber apenas 
visitas guiadas para grupos.
Será no Dia Mundial do Ambiente a abertura 
oficial. Até lá decorre a terceira fase de reabili-
tação que inclui a recuperação de quatro qui-
lómetros de caminhos pedonais numa área 
superior a 3500 metros quadrados.

BRAGA RECEBE 
CONCURSO DE 
CULINÁRIA SAUDÁVEL 
PARA CRIANÇAS
A Feira da Saúde, que vai decorrer já no próxi-
mo mês no Forum Braga, conta com um con-
curso para pequenos “mestres de culinária”.
Os miúdos vão pôr mãos à obra e usar méto-
dos de confeção saudáveis. A final do concur-
so acontece dentro da Feira, no dia 18 de abril.
A iniciativa tem como objetivos incentivar e 
promover a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis, aprender os conceitos necessários 
sobre a importância de uma alimentação sau-
dável e contribuir para o aumento da literacia 
alimentar.
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l e i t u r a s

Gabriel 
García Márquez
Escritor de março

G
abriel García Márquez nasceu a 6 de março de 1927 
em Aracataca, Colômbia. Passou a primeira infância 
ao cuidado dos avós maternos e, terminados os 
estudos do Ensino Secundário, ingressou no curso de 
Direito da Universidade de Bogotá, mas não o chegou 
a concluir. Desde os 17 anos que tinha decidido ser 

escritor, após ter lido “A Metamorfose”, de Kafka. Em 1947, quando 
entra na Universidade, publica o seu primeiro conto, “A Terceira 
Resignação”, no jornal El Espectador. No ano seguinte, dá início a 
uma carreira como jornalista no El Universal, colaborando depois com 
inúmeras publicações sul-americanas. Em 1954 começa a trabalhar no 
El Espectador como repórter e crítico, publicando no ano seguinte o 
seu primeiro livro, uma coletânea com o nome “O Enterro do Diabo”.
Em 1967 publica a sua obra mais conhecida, o livro “Cem Anos 
de Solidão”, romance com um estilo que mistura acontecimentos 

históricos e extraordinários.
O livro foi escrito numa época muito conturbada, com a 

família de Márquez enterrada em dívidas. Para enviar 
o original datilografado à Argentina, o escritor 

precisou de penhorar quase todos os seus 
bens. A recompensa viria mais tarde, em 1972, 

quando recebeu o Prémio Latino-Americano 
de “Romance Rómulo Gallegos” pela obra. 
Dez anos depois, em 1982, ganhou o Prémio 
Nobel de Literatura.

CEM ANOS 
DE SOLIDÃO

Este romance conta-nos a 
incrível aventura da família 
Buendía-Iguarán com os seus 
milagres, fantasias, obsessões, 
tragédias, rebeldias, descobertas 
e condenações. Uma família como 
tantas outras, mas tão diferente, 
onde mito e história se cruzam, 
onde o amor e o horror andam de 
mãos dadas… em cem anos de 
solidão.

aconselhamos
a leitura

384 páginas
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MOBILIÁRIO SOFÁS COLCHÕES DECORAÇÃO

Lugar do Xisto, 4760-727 · Ribeirão · Vila Nova de Famalicão 
(Lago Discount – em frente à Tiffosi Outlet) telef. 252 417 328 · lojafamalicao@inovlar.com 

Queremos dar aos nossos clientes a melhor 
experiência na decoração ou renovação da sua 
casa. Dispomos de profissionais especializados 
para melhor o aconselhar, na criação de espaços 
que refletem o seu gosto e estilo de vida. Deixe- 
-se surpreender com as nossas propostas.

Na Inovlar  
damos prioridade 
à qualidade dos 

nossos produtos.
Somos especialistas em todo 

o tipo de mobiliário e na 
otimização de espaços.

Visite-nos



Mês de março, mês de pri-
mavera, mês de cor… Que 
tal aproveitar para trans-
formar a sua casa? Há vá-
rias formas de adaptar o 
lar sem grandes custos. 

Temos algumas ideias de decoração que 
prometem uma atmosfera fresca e colorida. 
Vamos conferir?

Flores, flores e mais flores
Já sabemos que é um cliché, mas a primave-
ra chama realmente por flores e mais flores! 
Os arranjos florais – frescos ou secos – são 

sempre bonitos, mas há outros elementos 
que pode e deve incorporar na sua decora-
ção. Um deles é o papel de parede: há infini-
tos motivos e padrões florais, não vai ser difí-
cil encontrar o que melhor combina consigo 
e com a sua casa!

Mobiliário estampado
Não vai desatar agora a encher tudo de flo-
res, mas um móvel estampado aqui e acolá, 
em combinação com outros mais neutros, 
pode dar um ar ousado à sua casa. Uma peça 
floral numa divisão é mais do que suficiente 
para chamar a primavera, não exagere!

d e c o r a ç ã o
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Plantas e mood tropical
Dentro e fora de casa, as plantas são 
mais que permitidas! Elas vão refres-
car o ambiente quando a temperatura 
já começa a subir, bem como dar um 
ar mais relaxado à sua casa. Também 
pode optar por um mood mais tropi-
cal, jogando com flores, fruta e verdes. 
Aqui, a cor é rainha!

Quadros floridos
Um quadro veste sempre bem uma 
parede. Nesta primavera pode apro-
veitar para dar um refresh aos que 
compõem a sua sala ou quarto e, para 
isso, basta imprimir um desenho bo-
nito… Com flores, claro! Para os mais 
prendados, sugerimos mesmo adere-
ços floridos que podem ser feitos com 
recurso a técnicas como o origami. 
Não falta deste tipo de decoração nas 
lojas também!

Tecidos mais leves
Trocar as capas das almofadas não 
custa (quase) nada. Opte por tecidos 
mais leves, em cores suaves. Mantas, 
lãs, pelo sintético e outros tecidos típi-
cos de inverno devem ser guardados. 
Também pode pensar em substituir 
as suas cortinas por outras com um 
tecido menos opaco e que deixe en-
trar mais luz em casa.
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l i v r o s

O Terceiro 
Desejo
304 páginas

Este é o primeiro volume da saga 
“The Witcher”, que retrata as 
aventuras de Geralt de Rivia. Di-
zem que é um bruxo e um assas-
sino sem misericórdia. Mas, na 
verdade, Geralt só caça monstros 
e vilões e tem uma doçura muito 
peculiar… Prepare-se para contac-
tar com todo o tipo de criaturas, 
algumas saídas da mitologia esla-

va e dos contos populares dos irmãos Grimm, sempre 
com um toque de humor e melancolia.

Harry Potter e a 
criança Amaldiçoada
384 páginas

Se já era difícil ser Harry Potter 
enquanto criança, agora que o 
feiticeiro mais famoso do mun-
do entrou no mundo adulto as 
coisas não ficaram mais fáceis… 
Pai de três crianças e funcioná-
rio do  Ministério da Magia, Har-
ry Potter tem que lidar com to-
dos os dramas habituais do dia a 
dia, assim como acompanhar e 

apoiar as batalhas do filho mais novo, Albus. Esta é 
a primeira história oficial de Harry Potter a ser apre-
sentada em versão teatral.

Mitologia 
Nórdica
248 páginas

As lendas nórdicas sempre tive-
ram uma forte influência no uni-
verso do amplamente premiado 
escritor Neil Gaiman. Neste novo 
livro, o reconhecido autor apre-
senta-nos quinze contos relacio-
nados com a grande saga dos 
deuses escandinavos, que inspi-
raram a sua obra-prima “Deuses 
Americanos”. Odin, Thor, Loki e 

muitos outros vão contar-nos as suas aventuras di-
vinas sempre com um lado muito humano. 

O 
Hobbit
264 páginas

Livro que serve de prelúdio ao 
“Senhor dos Anéis”, “O Hobbit” 
conta a história das aventuras 
de um grupo de anões que vão 
à procura de um tesouro guar-
dado por um terrível dragão. 
Estes valentes de palmo e meio 
são acompanhados por um he-
sitante hobbit, Bilbo Baggins. 
Juntos vão viver grandes aven-

turas que envolvem encontros com dragões, elfos 
e batalhas como o mundo nunca tinha visto até 
então.

“FANTÁSTICOS”
livros
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A escola de artes performativas “Pal-
co de Estrelas” e a Cooperativa de 
Solidariedade Social e Serviços, CRL  
“Supera-te” uniram esforços para 
apoiar jovens e adultos portado-
res de Perturbações do Espectro do 

Autismo (PEA). Com este propósito, a escola Palco 
de Estrelas tem vindo a apostar na criação de no-
vas valências, como é o caso da musicoterapia e de 
uma turma de teatro destinada a jovens portadores 
de autismo. “O teatro e a música trazem benefícios 
para qualquer ser humano. E privar pessoas com a 
problemática do autismo desses benefícios é algo 
impensável para nós. Temos responsabilidade in-
clusiva e, por essa razão, quisemos formar esta par-
ceria com o objetivo de proporcionar a estes jovens 
experiências positivas para o seu desenvolvimento 
pessoal e social”, afirmou a Diretora da escola, Paula 
Santa Marinha. O professor Cláudio Cacau, profes-
sor de teatro da escola, acrescenta, ainda: “Eles pre-
cisam de rotina, mas adoram participar e envolvem-
-se de uma forma muito bonita e entusiasmante em 
todas as atividades propostas”.
Para a Presidente do Conselho de Administração da 
Supera-te, “o mundo do teatro pode estar ao serviço 
do autismo e ser usado como «mecanismo» para a 
promoção e/ou desenvolvimento de competências 
sociais, cognitivas e comportamentais da popula-
ção que faz parte deste espectro”.

Teatro promove o 
desenvolvimento de jovens e 
adultos portadores de autismo

A criação da parceria entre estas duas Instituições 
contou já com um sketch teatral, intitulado “O Mi do 
Gato Amarelo”. Este realizou-se no dia 15 de novem-
bro, culminando num debate/tertúlia que pretendeu 
desmistificar as PEA. Depois do sucesso desta inicia-
tiva, a escola “Palco de Estrelas” e a “Supera-te” le-
vam a palco, no dia 6 de março, pelas 21h00, o ske-
tch teatral “Flicts” do autor Ziraldo Alves Pinto, com 
adaptação de Cláudio Cacau, seguido de debate/
tertúlia sobre a inclusão dos Portadores de Pertur-
bações do Espectro do Autismo (PEA) em contexto 
escolar, a realizar na escola Palco de Estrelas. Está, 
também, já programado um terceiro evento, que de-
correrá no dia 29 de maio, nos mesmos moldes dos 
anteriores, em que a temática tratada será “A inser-
ção dos Portadores de PEA no mercado de trabalho”.
Estes eventos, com entrada gratuita, estão abertos 
a toda a comunidade e requerem apenas uma ins-
crição prévia no link disponibilizado nas páginas de 
Facebook de ambas as Instituições.
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Música

Camané 
& Mário 
Laginha
CC Vila Flor | Guimarães

Sábado, 14 de março
21h30 | M6
10 €

Música

Tarantula
Casa das Artes 
Arcos de Valdevez

Sábado, 21 de março
23h00 | M12
5 €

M.
even-
tos

ag
en

da
 m

ar
ço

Música

Mão Morta
Theatro Circo | Braga

Sábado, 28 de março
21h30 | M/6
12 € | 6 € (Quadrilátero)

O conhecimento mútuo entre Camané e Má-
rio Laginha (já deram vários concertos juntos) 
permite-lhes um excelente entendimento mu-
sical e, desta simbiose, resultou “Aqui Está-se 
Sossegado”, um novo projeto pensado para 
dar mais brilho a uma voz e a um piano que 
se descobriram cúmplices desde a primeira 
vez que encheram um palco. O concerto in-
cluirá cerca de duas dezenas de temas saídos 
do cânone fadista tradicional do repertório de 
Camané e envolverá, também, inéditos com-
postos por Mário Laginha, que musicou já um 
poema de Álvaro de Campos, “Ai Margarida”, 
que integra um dos últimos discos de Camané.

Considerada uma das bandas portuguesas 
mais acarinhadas de heavy metal, os Taran-
tula atuam em Arcos de Valdevez, inseridos no 
programa do festival Sons de Vez. Formada 
em 1985 pelos irmãos Paulo e Luís Barros, con-
ta com oito álbuns na algibeira, o último dos 
quais “Spiral of Fear”, editado em 2010. A ban-
da guarda na memória e no curriculum atua-
ções com respeitados nomes do universo rock 
mundial como Deep Purple, Motorhead, Ma-
nowar, Slash ou Joe Satriani. Para aquecer a 
noite, o palco do Sons de Vez recebe primeiro 
os Nó Cego, uma banda natural de Arcos de 
Valdevez.

Os Mão Morta surgem ao vivo, numa primeira 
parte de apresentação do disco “No Fim Era 
o Frio”, onde recriam a distopia, dando espa-
ço para o palco funcionar como terreiro des-
sa demanda de calor humano, um terreiro de-
vastado pelo fim da civilização e pelo níveo 
alvor de um novo recomeço, sem outro pro-
grama para além do mantra hipnótico tecido 
pela música. E, depois de um pequeno inter-
valo, há um outro concerto onde a banda re-
visita o seu património musical, com os temas 
do passado a ganharem as asas do presente 
e a instalarem o caos urbano e a decadência 
civilizacional que sempre os inspiraram e in-
quietaram.
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A TopLaser é uma clínica de excelência nos serviços e técnicas especializadas 

de Depilação a Laser e Estética. Simpatia, profissionalismo e qualidade nos 

serviços prestados, a TopLaser dispõe de tecnologia avançada, capaz de 

assegurar resultados não evasivos, rápidos, seguros e duradouros.

P
U

B

DEPILAÇÕES (LASER)

TRATAMENTOS DE ROSTO

MANICURE (UNHAS DE GEL)

MICROBLADING

DEPILAÇÃO A LINHA

Top Laser
Avenida Dr. António Palha
n.º 16 Loja 19 - Braga  
t. 917 770 553
Email: info.toplaser@gmail.com



U
ma das características mais fascinantes dos li-
vros é, para mim, a facilidade com que transpor-
tam o leitor para geografias e culturas que lhe 
são desconhecidas. O Sultanato de Omã é um 
pequeno país localizado na foz do Golfo Pérsico 
que, apesar das reservas modestas de petróleo, 

tem-se destacado como um importante destino turístico e 
exportador de peixe. O país ocupa o 74.º lugar no índice dos 
mais pacíficos do mundo e, não obstante o seu regime políti-
co – monarquia absoluta –, enfrentou, nas últimas décadas, 
um enorme processo de modernização. Ora, um 
dos mais recentes lançamentos da Relógio 
d’Agua, Corpos Celestes foca-se, precisa-
mente, nas mudanças sociais ocorridas 
em Omã no último século, adotando, 
para o efeito, distintas vozes, no seu 
próprio contexto temporal.
O mote da narrativa é dado por 
três irmãs que vivem, humilde-
mente, com os seus pais numa pe-
quena vila do Sultanato de Omã 
al-Awafi. São elas Maya, que casa 
com um noivo arranjado pelos pais, 
depois de um desgosto amoroso; 
Asma, que casa em obediência a um sen-
tido de dever e Khawla, que rejeita todas as 
propostas de casamento enquanto espera pelo seu 
primo prometido que, anos antes, emigrou para o Cana-
dá. Elegantemente construído, Corpos Celestes é a estória 
da história e do povo de um Omã modelo contada a partir 
das perdas e paixões de uma família.
Sim, se gostou de Cem Anos de Solidão de Gabriel Gar-
cia Márquez, vai adorar Corpos Celestes. À semelhança 
do grande clássico moderno colombiano, a obra de Jokha 
Alharthi também conta a história de um país, pelos olhos 
de várias gerações da mesma família. O primeiro capítulo 
fala-nos de Maya, que se resigna a um casamento orques-
trado pelos pais com um jovem que ela não ama. O iní-
cio da vida de casada de Maya acaba por contrastar com 
o da sua filha, contado, no capítulo seguinte, pela voz do 
tal marido que Maya nunca quis. London, ao contrário da 
mãe, pode decidir com quem casar e, face a uma situação 
de violência, conseguiu, inclusive, o divórcio. Abdallah, o 
seu pai, fala do amor não correspondido pela mulher e 
dos eventos que marcaram a sua infância, altura em que 
a escravatura era ainda uma realidade em Omã, apenas 

abolida em 1970. Hoje, como começa por nos dizer, encon-
tra-se a viajar para Frankfurt, em negócios. Presente con-
trastante com o seu passado – não muito antigo – onde 
quem tomava as rédeas na família era o seu pai. A ativida-
de era exercida dentro de fronteiras com austeridade. En-
tre o progresso e o fundamentalismo religioso, o país onde 
vive, parece vacilar, não esquecendo as memórias de um 
tempo de pobreza em que tudo era tratado com rezas e 
remédios caseiros.
A narração vai-se dividindo entre Abdallah – na primei-

ra pessoa – e um narrador omnisciente que aborda os 
pontos de vista das outras personagens: London; fi-

lha de Maya e Abdallah; Salima e Azzan, pais de 
Maya; Asma e Khawla, suas irmãs; Sulayman, 

pai de Abdallah e Zarifa, escrava e amante 
de Sulayman que, face à morte da mãe de 
Abdallah, veio a criá-lo. Cada ponto de vis-
ta encontra-se estribado num momento 
temporal próprio. Abdallah fala-nos, cla-
ramente, no presente, mas as restantes 
personagens estão em décadas diferen-

tes que vão do início do século até à con-
temporaneidade. Por essa razão, o livro pode 

parecer inicialmente confuso, mas a escrita de 
Jokha é tão fluída e cativante que, depressa, nos 

sentimos em casa quando pensamos em al-Awafi.
Vencedor do Man Booker Prize 2019, Corpos Celestes é um 
romance ambicioso e intenso. Alharthi atira-nos, sem dó 
nem piedade, para o seio de uma família marcada por sui-
cídio, adultério, amores não correspondidos e, ainda, ho-
micídio. O livro navega sobre as águas complexas do fluxo 
de consciência, sendo notável a forma como a Autora do-
mina uma narrativa crescentemente complexa. Por essa 
razão, este é um riquíssimo pedaço de literatura que ofere-
ce um olhar profundamente tocante e humano, sobre uma 
cultura tão diferente que recebe, nos dias de hoje, nada 
menos do que incompreensão, no melhor cenário. Este é 
uma daqueles raros livros sobre seres humanos, indepen-
dentemente de raça, religião, educação ou estrato social. 
Tem tudo que ver com compaixão e empatia.
Um livro poético e incrivelmente rico que agradará, certa-
mente, a todos os que gostam de olhar para além das di-
ferenças culturais.

Daniela Guimarães 
Blogger de Literatura   @portasetenta   /  www.portasetenta.pt 

S U G E S T Ã O  D E  L E I T U R A

Corpos Celestes 

de Jokha Alharthi

e n t r e l i n h a s
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Rua Andrade Corvo, n.º 67 · t. 253 277 260 • 913 842 453
4700-204 Braga • autovoltbraga@gmail.com

A sua oficina 
de Confiança!

• Mecânica
• Electrónica
• Electricidade
• Climatização
• Pneus
• Lavagens

Prestamos um serviço completo e de confiança na 
reparação, manutenção e conservação do seu carro!
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Artes 
marciais 

para 
criancas:

sim 
ou 

 não?

d e s p o r t o
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Para a revista Minha é um grande “sim”! 
Os benefícios são imensos e os riscos 
são pequenos, os mesmos que qual-
quer atividade desportiva. Quais são, 
então, as vantagens deste tipo de mo-
dalidades que tendem a preocupar al-

guns pais? Haverá motivos para receio?

Diminuição da agressividade
Pois é, precisamente o contrário daquilo que muitas 
vezes ouvimos! As crianças mais indisciplinadas ou 
irrequietas tendem a colher mais benefícios destas 
atividades, já que aprendem a controlar melhor as 
suas emoções através do treino.

Autodisciplina
Vicissitudes da era moderna: muitas crianças estão 
habituadas a ter o que querem, quando querem. As 
artes marciais vão ensinar-lhes a ter autocontrolo e 
paciência.

Incremento de atividade
Este argumento será válido para qualquer modali-
dade escolhida pela criança: o desporto ajuda-as a 
serem mais ativas e a saírem de casa. Há vida para 
além dos ecrãs!

Saber ouvir
Nos dias que correm apressadamente, quer para 
adultos, quer para crianças, torna-se fundamental 
a capacidade de escuta. Na aprendizagem de artes 
marciais, as crianças irão perceber o quanto isto é 
importante: se não ouvirem as explicações dos mes-
tres e/ou instrutores, não serão capazes de executar 
corretamente os movimentos pedidos.

A falhar é que se aprende
Como tudo na vida, nem sempre o desporto correrá 
bem. Falhar uma sequência, um golpe ou um pas-
so é a coisa mais natural do mundo. A criança irá 
aprender a naturalizar e encarar essas falhas, lição 

que transportará para os restantes âmbitos da sua 
vida. Com os erros aprende-se muito!

Respeito e bons valores
É bastante frequente, sobretudo com os mais pe-
quenos, os treinos terem uma forte componente 
teórica em que são dados a conhecer às crianças 
determinados valores como o respeito e a entreaju-
da. A falta de bons valores como estes é, aliás, alta-
mente condenável nestas artes, podendo até signi-
ficar a expulsão de um aluno.

Maior confiança
Não só maior confiança, mas menos timidez. As ar-
tes marciais não são solitárias, obrigam a uma cer-
ta socialização. Com a progressão na modalidade, a 
criança também se sentirá com maior capacidade 
para ultrapassar outro tipo de obstáculos.

Maior concentração
Um dos segredos para qualquer modalidade des-
portiva é a concentração ou, se assim lhe quisermos 
chamar, o foco. A criança irá aprender que, para ser 
bem sucedida, tem mesmo de concentrar-se. Outra 
valiosa lição para a vida!

Melhor respiração
Em qualquer arte marcial, uma correta respiração é 
fulcral. A respiração é trabalhada desde cedo, mes-
mo com os “lutadores” mais pequeninos. Tendo em 
conta que o ser humano tende a piorar a sua res-
piração ao longo dos anos, as artes marciais talvez 
sejam uma boa forma de contornar esta tendência.

Riso e diversão
O seu filho não vai entrar num ambiente austero e rí-
gido. Muito pelo contrário: os profissionais destas ar-
tes sabem que, para manter captado o interesse das 
crianças, todas as aulas também precisam de uma 
boa dose de riso e diversão. Há tempo para tudo, não 
se preocupe!
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Ricardo Gomes começou a carreira nos 
ralis em 2005 e, desde então, já somou 
vários prémios e subidas ao pódio. Em 
2019 venceu a Rampa da Penha e a 
Rampa Serra da Estrela na categoria 
Turismos 1, onde se sagrou vice-cam-

peão nacional. 

Agora foi o piloto escolhido para agarrar o volante 
do impressionante Tesla P100D Electric GT, o pri-
meiro carro de competição elétrico da marca norte-
-americana, construído e desenvolvido pela reputa-
da equipa SPV Racing.
Ricardo Gomes e a Team Acrescentar desvenda-
ram, no dia 22 de fevereiro, perante muitos curiosos, 
a máquina que conta com uma potência de 778cv, 
transmissão integral automática e uma capacida-
de de aceleração que a leva dos 0 aos 100 Km/h em 
apenas 2,1 segundos. 
De acordo com o comunicado enviado à revista Mi-
nha, a versatilidade do piloto foi fator decisivo para 

O FUTURO É DE 
RICARDO GOMES!

o novo projeto no Campeonato de Portugal de Mon-
tanha, onde o Tesla P100D EGT promete ser o centro 
das atenções da temporada que arranca agora em 
março.

Ricardo fala de “um momento muito especial” na 
carreira e agradece o apoio incondicional do Gru-
po Acrescentar e do Circuito do Sol, determinantes 
para permitir à equipa participar nas oito provas do 
Campeonato de Portugal de Montanha e no FIA Hill 
Climb Masters 2020, que este ano se realiza em Bra-
ga, na Rampa Internacional da Falperra.

“O conceito de um GT elétrico de alta performance 
para competição é algo completamente novo e que, 
obviamente, me vai obrigar a descobrir todo um 
novo estilo de pilotagem. Mas também acredito que 
podemos redefinir o automobilismo profissional, 
pois este é o primeiro passo real para um despor-
to verdadeiramente sustentável, movido a energia 
elétrica e com carros de produção”, afirmou o piloto.

u r b e

Piloto foi escolhido para pilotar veículo inovador que promete ser o centro das atenções do Campeonato de Portugal de Montanha.

D
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p e n s a m e n t o

Paulo da Silva Gonçalves foi um piloto português nascido a 5 de fevereiro de 1979, em 
Gemeses, Esposende. Notabilizou-se como motociclista de rally: acumulou mais de vinte 
títulos nas modalidades de motocross, supercross e enduro. Foi campeão do mundo de 
ralis todo-o-terreno em 2013 e vice-campeão em 2014. Participou no Rally Dakar por treze 
vezes, tendo começado em 2006. Em 2016 foi protagonista de uma situação que muito 
emocionou os espectadores e colegas: parou para ajudar um colega durante uma etapa 
do rali Dakar, perdendo assim a liderança da classificação geral de motas no rali todo-
-o-terreno. A organização acabou por premiar o fair play de Paulo Gonçalves, que, após 
os ajustes, viu o seu nome surgir no terceiro lugar da etapa, a 1.56 minutos do vencedor. 
Na altura apelidado de herói, Paulo recusou o estatuto: “Fiz aquilo que me competia, ao 
contrário, acredito que fizessem o mesmo por mim”, escreveu na altura, na sua página 
de Facebook. Devido à sua paixão por grandes velocidades, o piloto era conhecido como 
“Speedy”, em alusão ao personagem animado Speedy González. Paulo Gonçalves faleceu 
com 40 anos, depois de um acidente a 12 de janeiro deste ano no Rali Dakar 2020. Espo-
sende foi pequena para acolher todos os que quiseram dizer um último adeus ao piloto.

G    NÇALVES

“NÃO SOU UM 
HERÓI, SOU UM 

SER HUMANO COM 
RESPEITO PELOS 

OUTROS”.
PAULO GONÇALVES

PAULO
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A Casa das Velas funciona desde julho 
de 2019 na Praça do Comércio, após 
décadas de trabalho na rua Dr. Jus-
tino Cruz. Esta mudança trouxe be-
nefícios para quem lá trabalha, pois 
facilita a gestão da mercadoria, mas 

foi também um passo importante para os clientes, 
que assim têm melhores condições para adquirir os 
seus produtos.
A nova loja é ampla, moderna, atrativa, funcional e 
destaca-se por mostrar um número maior de arti-
gos expostos. Algo que não se verificava no espa-
ço anterior. Um projeto que deu um novo impulso 
à Casa das Velas, empresa com muita história na ci-
dade de Braga.
Este mês, a Casa das Velas festeja 77 anos de ativi-
dade e mantém assim a sua jovialidade na arte de 
produzir velas, dado que é “a única” casa com fabri-
co próprio em todo o distrito. Fundada pelos pais de 
um dos atuais sócios, José Rodrigues, esta casa, de 
cariz familiar, vai já na terceira geração, depois da 
entrada no negócio do seu filho, José Pedro Rodri-
gues. A Casa das Velas foi sobrevivendo aos tempos 
e continua a ser uma referência no setor. A arte, o 
engenho, a inovação e o trabalho são características 

CASA DAS VELAS 
77 anos a produzir 
velas com arte

sempre associadas à empresa e o principal segredo 
para a sustentabilidade da mesma.
Na Casa das Velas podemos encontrar todo o tipo 
de velas (tradicionais, decorativas ou com pilha), 
círios, círios pascais, ex-votos, bem como diversos 
artigos religiosos e ainda tapeçaria, uma especiali-
dade da casa, com tapetes de Cairo ou vinil perso-
nalizados.  A empresa foi, igualmente, das primeiras 
casas do setor a tratar a reciclagem da cera. E a Casa 
das Velas continua, assim, a escrever capítulos bri-
lhantes na arte de fazer velas…

p u b l i r r e p o r t a g e m
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Brincar na Natureza
PARQUE DA DEVESA | FAMALICÃO
Sábado, 14 de março
10h00

Já conheces o Parque da Devesa, em Famalicão? 
Além de ser um sítio muito giro, tem várias ativida-
des sempre a acontecer. Uma delas é a “Brincar na 
Natureza”, que nasceu para levar as crianças para o 
exterior através de atividades harmoniosas que pro-
movem o autoconhecimento e testam as capacida-
des dos mais pequenos. Acontece uma vez por mês, 
é o momento ideal em família e vai mostrar-te como 
a natureza é o melhor brinquedo que podes ter! A 
cada mês, um tema e um local diferente do parque 
para explorar. Atreve-te e experimenta!  

A voz de todos
GNRATION | BRAGA
Sábado, 14 de março
10h00
M/6

Se procuras uma atividade gira para fazeres em fa-
mília, acabaste de encontrar a ideal! Chama os teus 
pais, irmãos, avós… A que soa a voz da vossa família 
e quantas vozes cabem nela? As famílias são baru-
lhentas, por isso já sabes que há vozes que falam, 
pedem, sussurram, contestam, gritam e cantam! 
Com a ajuda da eletrónica dos microfones e dos 
efeitos vais conseguir expandi-las, baralhá-las e am-
plificar o prazer de as ouvir. Uma manhã divertida 
que tem como base um repertório de canções co-
nhecidas de todos, assim como vocalizações espon-
tâneas.

O Lago da Aventura
ESPAÇO VITA | BRAGA
Domingo, 29 de março
16h00
M/6

Aurora, a Princesa do Lago dos Quatro Cantos, foi 
obrigada a viver num nenúfar pela Bruxa Izunda, 
a sua própria tia, cujo objetivo é só um: tornar-se a 
Rainha.  Depois de ter enfeitiçado os guardiões dos 
quatro cantos do Lago, Izunda garantiu que Auro-
ra nunca teria hipótese de subir ao trono. No entan-
to, a pequena princesa vai contar com a surpreen-
dente ajuda do Sapo Antunes, que a vai guiar numa 
aventura sem precedentes. No total tens 50 minu-
tos para rires, sonhares e dançares com este musi-
cal que te vai deixar maravilhado!
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HOTEL 
S. BENTO DA PORTA ABERTA

UMA PORTA 
ABERTA PARA 

O GERÊS!

www.hotel.sbento.pt

Perfeitamente enquadrado numa das paisagens 
mais deslumbrantes do Norte de Portugal, o Hotel 
São Bento é uma porta aberta para descobrir 
os encantos da Serra do Gerês. Em perfeita 
harmonia com a paisagem envolvente que 
convida a momentos de tranquilidade e conforto.

Avenida de São Bento da Porta 
Aberta  n.o 2993 4845-028 
Rio Caldo  hotel@sbento.pt  

t. 253 141 580  
m. 965 525 386

www.casasaobernardo.ptGRUPO HOTEL S. BENTO DA PORTA ABERTA

Praça da Basílica 
de São Bento da Porta Aberta No26 

4845-028  Rio Caldo, Braga, Portugal 

t. 253 141 585



HOTEL DO ELEVADOR
Deve o seu nome ao 
elevador movido a água, 
construído em 1882, um dos 
mais antigos do mundo. No 
restaurante Panorâmico 
a cozinha é um mundo de 
sensações. 
22 quartos duplos.

HOTEL DO PARQUE
Ergue-se no centro dos 
jardins românticos. Aqui 
é fácil praticar a arte do 
relaxamento. 49 quartos  
(4 suites e 45 duplos).

HOTEL DO LAGO
O terraço panorâmico é o 
local ideal para contemplar 
com tranquilidade a Serra do 
Gerês. O health center coloca 
ao seu dispor cardio-fitness, 
jacuzzi, sauna, banho turco e 
massagens. 53 quartos.

HOTEL JOAO PAULO II
Um alojamento pensado 
para descansar em família, 
em casal ou com amigos 
num destino privilegiado: 
o Santuário do Sameiro. 92 
quartos. 

HOTEL DO TEMPLO
A fachada remodelada 
e voltada ao Santuário 
esconde atrás de si um 
hotel moderno com os 
benefícios de um health 
club. 42 quartos.

BOM JESUS 47 15-056 BR AGA PORTUGAL ·  T.  253 603 400/70/610 W W W.HOTEISBOMJESUS .PT

 O paraíso  
 do minho!
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ciclo de
Conferências

O L H A R E S  S O B R E

A AGONIA DO PLANETA:
EXIGÊNCIA DE UMA 
“CONVERSÃO ECOLÓGICA”

BAGÃO FÉLIX
Economista. Professor universitário

DOMINGOS XAVIER VIEGAS
Professor universitário

ORFEU BERTOLAMI 
Professor universitário 

Moderador: 
ISABEL VARANDA
Professora universitária

MEDICINA E SAÚDE, 
À LUZ DA GENÉTICA

FERNANDO REGATEIRO
Médico e Professor universitário 

CECÍLIA LEÃO
Professora universitária

MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA 
Médico e Professor universitário

Moderador: 
HELENA MACHADO 
Presidente do Instituto 
de Ciências Sociais da UMinho

 

PRECARIADO: NOVAS 
EXPLORAÇÕES LABORAIS 

ANA MENDES GODINHO 
Ministra do Trabalho, da Solidariedade  
e Segurança Social

JOSÉ ANTÓNIO PEREIRINHA
Economista e Professor universitário

PAULO GRANJO
Antropólogo ICS-UL

Moderador: 
EMÍLIA ARAÚJO 
Professora universitária

Programa

20
20

MAR.

www.novaagora.pt
Informações e Inscrições

Apoios Parceiros MediaColaboração

ESPAÇO 
VITA
21h 13

PRECARIADO: 
NOVAS 
EXPLORAÇÕES 
LABORAIS
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MEDICINA 
E SAÚDE, À LUZ 
DA GENÉTICA

A AGONIA DO PLANETA: 
EXIGÊNCIA DE UMA 
“CONVERSÃO 
ECOLÓGICA”



As sessões poderão ser acreditadas, responsabilida-
de exclusiva da Universidade Católica Portuguesa. 
Será necessário assinalar essa opção no formulário 
disponibilizado durante a inscrição e validar a entra-
da no auditório a cada conferência. A acreditação só 
será atribuída aos professores que participarem nas 
três sessões. 

Para mais informações relacionadas com o proces-
so de acreditação, encontra-se disponível o e-mail   
secretaria.ffcs@braga.ucp.pt.

A Nova Ágora é um evento da Arquidiocese de Braga 
e surgiu pela primeira vez em 2015, por vontade do 
Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga. As conferências já 
trouxeram inúmeras personalidades a Braga, como 
António Guterres, Marcelo Rebelo de Sousa, ou Leo-
nor Beleza. No ano anterior, o evento apostou na des-
centralização, tendo as conferências decorrido tam-
bém em Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

NOVA ÁGORA 
REGRESSA A BRAGA 
 EM MARÇO
A VI edição da Nova Ágora está quase a chegar!

u r b e

O primeiro encontro será no dia 13 
de março, com o tema “A Agonia 
do Planeta: a exigência de uma 
Conversão Ecológica”. Bagão Félix, 
Economista e Professor universitá-
rio, Domingos Xavier Viegas, Pro-

fessor universitário e Orfeu Bertolami, também Pro-
fessor universitário, são os oradores convidados. O 
encontro é moderado por Isabel Varanda, Professo-
ra universitária.

A segunda sessão decorre na sexta-feira seguinte, 
20 de março, subordinada ao tema “Medicina e Saú-
de, à luz da Genética”. Sobem ao palco Fernando 
Regateiro, Médico e Professor universitário, Cecília 
Leão, Professora universitária, e Miguel Oliveira, Mé-
dico e Professor universitário. A moderação está a 
cargo de Helena Machado, Presidente do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade do Minho.

O terceiro e último encontro deste ano acontece 
no dia 27 de março e debate o “Precariado: Novas 
explorações laborais”. Ana Mendes Godinho, Minis-
tra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança 
Social, José António Pereirinha, Economista e Pro-
fessor universitário emérito, e Paulo Granjo, Profes-
sor universitário, lançam novas luzes sobre o tema. 
Emília Araújo, Professora universitária, modera a 
conversa.

Todas as conferências decorrem no Espaço Vita, pe-
las 21h00, e a entrada é gratuita, mas está sujeita a 
inscrição em www.novaagora.pt.
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Lúcia Souto é o rosto da loja Voltagem. Nas-
cida e criada no “meio da moda”, como 
gosta de referir, cedo decidiu seguir as pi-
sadas do pai, conceituado empresário na 
área do vestuário em Braga. Há mais de 
25 anos que gere a loja Voltagem, no Sho-

pping de Sta. Cruz. Um espaço dedicado à moda 
feminina. Uma paixão que ajuda a descobrir o look 
perfeito de qualquer mulher, com diferentes concei-
tos, que vão desde os básicos modernos, às peças 
de sportswear, passando pela linha moda e estilo 
cerimónia/dia a dia. Para uma mulher versátil, mo-
derna e decidida, que gosta de brilhar no seu dia a 
dia. A loja já disponibiliza a nova coleção primave-
ra/verão, com várias tendências de tecidos e cores, 
com destaque para os looks mais alegres e frescos. 
Peças confortáveis e elegantes, indicadas para to-
das as ocasiões. A loja trabalha com marcas concei-
tuadas, como a Foursoul, Gusi, Nafta (única repre-
sentante em Braga), Scusi, Anvito (moda tamanhos 
grandes), ou a intemporal Lois.

Moda para mulheres 
que sabem o que querem

p u b l i r r e p o r t a g e m
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DADADADADADA
S E  N Ã O  T I V E R M O S 

T A L E N T O … 

IMPOTÊNCIA IMPOTÊNCIA IMPOTÊNCIA IMPOTÊNCIA 
 E DA CULPA  E DA CULPA  E DA CULPA  E DA CULPA 

IMPOTÊNCIA 
 E DA CULPA  E DA CULPA  E DA CULPA  E DA CULPA  E DA CULPA 

HELENA 
MENDES 
PEREIRA

    CUR A D O R A /
/  ES CRI TO R A

S E  A D O E C E R M O S …

S E  N Ã O  E N C O N T R A R M O S  O  E M P R E G O  I D E A L …

c u l t u r a
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Crescemos com o enorme peso da expetativa que todos 
criam sobre nós e que se consubstancia na certeza abso-
luta de que, independentemente dos contextos e das con-
dições, saberemos sempre distinguir o certo do errado, o 
bem do mal, optando sempre pelo lado solar em cada bifur-
cação que a vida nos apresenta. Ninguém nos protege. Não 
é preciso. A nossa infância pode ter sido passada num am-
biente familiar de campo de batalha, de cortar à faca que, 
e especialmente se formos meninas e mulheres, todos to-
marão por garantido que percebemos que as discussões e 
os insultos não são o caminho, que mentir é feio e que as 
palavras não voltam, pelo que as devemos pensar antes de 
as vomitarmos para o ar. Podemos crescer num ambiente 
dominado pelo vício, seja de que tipologia for, que ninguém 
se preocupará em disfarçar ou esconder-nos a triste reali-
dade, sendo certo que rapidamente perceberemos que o 
álcool, a droga ou o jogo são caminhos pantanosos que de-
vemos evitar. Ninguém precisou de insistir para que estu-
dássemos, para que construíssemos uma carreira de êxito e 
que nos trouxesse felicidade, para que perseguíssemos um 
estilo de vida saudável, para que fôssemos zelosas nos nos-
sos comportamentos sociais e muito menos foi preciso dar 
o exemplo. Muito menos foi preciso que nos explicassem 
que a maior valia de todas é sermos bons ser humanos, fei-
tos de valores e capazes de ser coração mesmo quando não 
há motivo. 
E como o ponto de partida foi sempre o de que consegui-
ríamos ser filhas, esposas, mães, netas, avós, donas de casa 
e, claro, capazes de equilibrar tudo isto com a estabilidade 
do trabalho que quase todos desejam, revelando-nos for-
tes, até invencíveis perante cada novo desafio ou tormenta, 
ninguém está preparado, sequer a contar que, em alguma 
destas dimensões, tenhamos a fatalidade de falhar, de não 
sermos perfeitas, de errar nas escolhas, de perecer. E como 
ninguém está a contar, também nós metemos na cabeça 
que a capa e a máscara da invencibilidade nos foram desti-
nadas à nascença e que, se alguma coisa correr mal, a culpa 
só pode ser nossa. Se adoecermos, se não tivermos talen-
to para algo que se esperava que tivéssemos, se não en-
contrarmos o emprego dos sonhos de toda a gente (mesmo 
que não seja o dos nossos sonhos), se não tivermos êxito no 
casamento, sorte ao amor, se não formos mães extremosas, 
ou sequer mães, se não criarmos uma doce e terna empatia 
com todos os que nos rodeiam, se perdermos o tom e a cal-
ma, se nos apaixonarmos quando já era suposto estarmos 
resignadas, se formos assaltadas, roubadas, violadas, a cul-
pa é sempre nossa. Aconteça o que acontecer, corra a vida 
como correr, somos donas e senhoras da nossa história e se 
saímos da regra, da norma, se não aguentamos, se nos que-
damos na dor, é culpa nossa porque haveria, seguramente, 
algo que poderíamos ter feito diferente, que poderíamos ter 
evitado. Nunca somos, nunca seremos vítimas mas apenas 
e só responsáveis. 
Mas lá vamos andando, carregando as culpas do tudo e 
do nada, fazendo do nosso corpo fortaleza e tomando por 
consciência que desistir não é conversa e que é a nós que 
nos cabe resolver o que houver para resolver. E com a culpa 
que carregamos, consequente da tal expetativa e certeza 

que não falharíamos, vamos aprendendo a ir à frente, a de-
cidir tudo, a prever, a planear, a projetar, a organizar, a con-
trolar. Nada nos pode sair da rota pois o tempo é patrimó-
nio masculino e o que nos sobra é sempre pouco para tudo 
o que nele tem que caber. A sociedade priva-nos do poder 
efetivo mas obriga-nos ao poder afetivo, à crença e à luta. 
Estamos sempre de espada em riste e, ainda que ninguém 
nos veja e que no geral não se sinta a imensa maioria que 
somos na frente de batalha, não temos direito a descanso, 
a pausa, a recolhimento. Temos que curar a dor no caos dos 
dias, que levar a vida mesmo que seja em pranto, que resol-
ver mesmo que só nos apeteça desaparecer ou, pelo me-
nos, permanecer escondidas no sofá, nas mantas e nos fil-
mes. Não temos direito a não conseguir, a não ser capazes, 
a não decidir. Não. Temos que decidir e seguir, assumir as 
consequências e continuar, recomeçar sem cessar, ressus-
citar sem morrer. Nascemos meninas e somos mulheres, 
não há tempo a perder e a vida não nos perdoa, não nos 
tolera e não nos dá a hipótese de nada fazer, de não aconte-
cer. E a verdade é que, bem vistas as coisas, falhando aqui e 
ali, escrevemos a nossa própria história, fizemo-nos gente, 
construímos uma carreira, pagamos todas as contas e mais 
algumas, tomamos as decisões difíceis e as fáceis, aprende-
mos a viver com as falhas, com o desamor e com a perda e 
assumimos a responsabilidade de cuidar de tudo e de todos 
e ainda de nós. Fomos controlando o que vinha e fomos po-
dendo ser as mulheres que quisemos ser, talvez superan-
do as tais expetativas, deixando pegada, sendo marca, sem 
a perfeição dos tontos, mas com a imperfeição dos sábios. 
Até que há o dia em que, depois de termos puxado a carroça 
desde que nos sabemos gente, sem proteção humana ou 
divina, de nos termos excedido, a vida nos pede que treine-
mos a impotência e a calma, que deixemos acontecer, que 
não tenhamos pressa, não tentemos saber como ou porquê, 
porque não se pode controlar tudo e porque o universo tra-
rá as respostas, dirá as verdades e fará com que tudo tenha, 
assim que o chegar o tempo certo, sentido. Sentimos culpa, 
outra vez, e não percebemos porquê ou de quê. Apenas a 
culpa de sempre, a culpa consequente da responsabilidade 
pela vida que quisemos ter. Rumamos à transformação, ver-
gamo-nos às evidências e olhamos para dentro. Fazemos 
terapia, vamos ao psiquiatra, aprendemos meditação e re-
forçamos o ginásio, mudamos a dieta e lemos mais livros, 
vemos os amigos e trabalhamos mais, ainda mais. Testamos 
a calma que nos pedem na correia que conhecemos. Não 
há respostas e o silêncio mata. Não há palavras e a espera 
dilacera-nos a alma. Era o desafio que faltava ou então não: 
é só mais um. Queremos ter fé mas não sabemos porquê. 
Queremos dar e não há ninguém disposto a receber. Tra-
balhar a impotência, não controlar, esperar pelo dia certo e 
pela hora oportuna. Respeitar a liberdade do outro porque 
a nossa não interessa, nunca interessou. Se não o fizermos, 
não é amor, mas obsessão. Ser livre, determinado nessa li-
berdade e ousar decidir é impormo-nos ao outro, dizem-
-nos. Porque cada um tem um tempo e o nosso, mulheres, 
é sempre o segundo mais importante, nunca o primeiro. E 
ainda que possamos permanecer divorciadas para sempre, 
connosco a culpa nunca morre solteira. 
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RECEITAS 
& MARMITAS 
SAUDÁVEIS
Mesmo tentando levar uma alimentação 
saudável, é natural que nos apeteça um 
docinho. Aliás, isso é que é saudável... uma 
alimentação variada ajuda ao equilíbrio e 
afasta episódios de compulsão alimentar. Quem 
não gosta de umas boas bolachinhas? Por aqui 
adoramos, por isso este mês apostamos numas 
bolachas feitas em casa com amendoim e aveia. 
São fáceis de preparar e, como sempre, de 
transportar na sua marmita ou lancheira!

Bolacha de aveia e amendoim
Ingredientes
150 g. de amendoim
1 chávena de chá de farinha de amendoim
1 clara de ovo
2 c. sopa de mel

1. Pré-aqueça o forno a 1800.
2. Num recipiente, misture a farinha, a clara de ovo e o mel 
com as mãos. 
3. Unte um tabuleiro de ir ao forno e forre com papel 
manteiga.
4. Faça as bolinhas com a massa e achate-as com os 
dedos até obterem a consistência desejada.
5. Distribua os amendoins laminados ou picados pelas 
bolinhas de massa. 
6. Leve a assar por 20 minutos no forno e vire as bolachas 
para assarem bem dos dois lados por mais dez minutos, 
ou até ficarem douradinhas.

32



PRAÇA CONDE DE AGROLONGO / 182-183 / 4704-524  – BRAGA

Um Novo Conceito de Pizza!

Venha conhecer-nos e deliciar-se com as nossas pizzas. 

A Luzzo já 
chegou a 

Braga!

LUZZOBRAGA
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BATES 
MOTEL

2013
+16
5 Temporadas

Esta é uma prequela contemporânea do filme 
Psycho, de Alfred Hitchcock. A série retrata a vida 
de Norman Bates e da sua mãe. Depois da morte do 
marido, mãe e filho mudam-se para White Pine Bay, 
de forma a começarem uma nova vida. Compram 
um Hotel abandonado e é aí que tudo começa. 
Mãe e filho têm uma relação muito complexa que 
adquire contornos trágicos quando a saúde mental 
de Norman começa a entrar em declínio.

Freddie Highmore
Vera Farmiga
Max Thieriot 

ARROW BLINDSPOT

2012
+12
8 Temporadas

2015
+12
5 Temporadas

Oliver Queen é um menino 
rico de Starling City 
que passa cinco anos 
naufragado numa ilha 
misteriosa. Depois do 
seu regresso à cidade, 
reencontra-se com a sua 
mãe, Moira Queen, a sua 
irmã, Thea Queen, e o seu 
melhor amigo, Tommy 
Merlyn. A série centra- 
-se na recuperação dos 
relacionamentos de Oliver, 
que passa as noites a caçar 
e matar vilões enquanto 
vigilante disfarçado.

Uma mulher tatuada e 
misteriosa é encontrada 
totalmente nua na Times 
Square, em Nova Iorque, 
sem qualquer memória, 
desconhecendo até a 
sua própria identidade. 
O FBI descobre que 
cada tatuagem contém 
uma pista para crimes 
que estão prestes a 
acontecer e a ação tem 
de ser rápida: cada pista 
é mais um passo para 
a  proteção dos Estados 
Unidos.

Stephen Amell
Katie Cassidy
David Ramsey

Sullivan Stapleton 
Jaimie Alexander 
Rob Brown

e n t r e t e n i m e n t o

A Câmara dos Segredos
Fox

Hogwarts fica virada do avesso quan-
do alguns alunos são perseguidos por 
uma presença que não se deixa ver 
nos corredores da escola. Harry, Ron e 
Hermione vão precisar de muito san-
gue frio para resolverem este mistério.

15

Por falar de amor
Canal Hollywood

Jack Marcus é professor de Inglês. 
Dina DelSanto é a professora recém-
-chegada para lecionar Artes. Estão 
em territórios opostos e desprezam 
a disciplina que o outro leciona.

16

Por aqui e por ali
Canal Hollywood

O jornalista de viagens Bill Bryson 
regressa aos EUA. Aborrecido com o 
marasmo da reforma, decide enve-
redar por uma incrível aventura e fa-
zer o Trilho dos Apalaches. 

20
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O Ódio
M12 (1995)

Género: Drama
Título Original: La Haine
Realizador: Mathieu Kassovitz
Atores: Abdel Ahmed Ghili, 
Christophe Rossignon, Hubert 
Koundé, Said Taghmaoui, Vincent 
Cassel
Duração (minutos): 95

Polémico, este filme de 
Mathieu Kassovitz tem 
como protagonistas três 
jovens amigos descen-
dentes de imigrantes na 
periferia de Paris, com-
pletamente deslocados 
devido ao desemprego, 
à pobreza e às dificulda-

des de inserção e sem 
perspetivas de futuro. 
Um filme que mostra a 
realidade urbana, com 
muita delinquência, vio-
lência, revolta e um cli-
ma de grande tensão 
e diversos confrontos 
com a polícia e as políti-
cas adotadas. 

O Gigante 
de Ferro
M12 (1999)

Género: Animação, Aventura
Título Original: The Iron Giant 
Realizador: Brad Bird
Atores: Vin Diesel (voz), Harry Connick 
Jr. (voz), Jennifer Aniston (voz), Eli 
Marienthal (voz), Cloris Leachman 
(voz), John Mahoney (voz), M. Emmet 
Walsh (voz), James Gammon (voz)
Duração (minutos): 85

Este filme narra a história 
de amizade entre um me-
nino e um robot gigante, 
vindo de outro planeta, 
que cai nos arredores de 
uma pequena cidade dos 
EUA. O robot fica preso 

nos fios elétricos e é salvo 
pelo jovem Hogarth, que 
o transforma no seu “ani-
mal de estimação”. Con-
tudo, a chegada de um 
agente governamental 
coloca em risco esta ami-
zade. Um excelente filme 
de animação com muita 
aventura, humor.

M.
Fil- 
mes

Citizen Kane foi realizado por 
Orson Welles e conta a história 
de um magnata, apaixonado por 
jornalismo e que tem o sonho de 
conquistar a admiração de todos 
os que o rodeiam. Apesar de 
conquistar tudo o que o dinheiro 
permitia, era um homem 

solitário. Um filme inovador, 
com o próprio Orson Welles no 
papel principal, onde foram 
introduzidas várias técnicas, 
hoje em dia, muito comuns no 
cinema. É, para muitos críticos 
e cineastas, o melhor filme de 
todos os tempos.

sugestão
Mensal

Citizen Kane 
– O Mundo a 
seus Pés
M12 (1941)

Género: Drama
Título Original: Citizen Kane
Realizador: Orson Welles
Atores: Orson Welles, Agnes Moorehead, 
Dorothy Comingore, Joseph Cotten
Duração (minutos): 119
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A música tradicional galaico-
-portuguesa, nomeadamente 
a que povoa este noroeste pe-
ninsular, corre nas veias do Da-
niel Pereira Cristo.
Por muito que ele queira se dis-

tanciar destes registos musicais, o ADN dos 
cordofones, dos aerofones, das precursões 
será sempre mais forte, até nas interpretações 
que faz de temas tradicionais de regiões pró-
ximas do Minho. Já o tínhamos notado no seu 
primeiro trabalho discográfico Cavaquinho 
Cantado. Agora temos a certeza neste seu se-
gundo trabalho com o qual nos presenteia.
“Arriba o Monte” é o exemplo claro disto mes-
mo. Na sua voz e na forma como interpreta em 
termos musicais percebemos as vozes e os 
instrumentos das gentes da Beira Alta que, de 
geração em geração, perpetuaram esta can-
ção tantas vezes ao ritmo dos adufes. Daniel 
Pereira Cristo podia ter seguido a linha da re-
criação do “Arriba o Monte” feita pela Brigada 
Victor Jara. Mas, não. Deu-lhe uma roupagem 
mais galaico-portuguesa, aproximando e en-
curtando este país pela interpretação musical.
Daniel Pereira Cristo, para além de fiel às suas 
raízes, é também um músico grato às heran-
ças culturais que nos deixaram. Um legado ao 
qual ele tem absorvido o que há de melhor, 
para depois o recriar e ele próprio nos deixar 
um reportório ainda mais enriquecido.
Quem ouvir “De não saber o que me espera” 
na voz do grandioso Zeca Afonso, música edi-
tada no álbum “Fura Fura” em 1979, e depois 
ouvir a versão que Daniel Pereira Cristo fez 

A MÚSICA EM 
CONVERSA

O jornal Diário do Minho (DM) iniciou em fevereiro uma 
nova rubrica, intitulada "A Música em Conversa”. Em direto 
no Facebook e no YouTube do DM, o jornalista José Carlos 
Ferreira entrevista todos os meses um artista da região, 
onde a conversa e a música formam um só corpo ao longo 
de trinta minutos. A primeira edição aconteceu no passado 
dia 12 e o convidado foi Daniel Pereira Cristo.

Uma iniciativa a acompanhar em 
www.facebook.com/diariodominho.pt 

e no YouTube.

PRÓXIMA 
TRANSMISSÃO 

DIA 11 DE MARÇO,
ÀS 15H30. Está-lhe 

no sangue!
TXT José Carlos Ferreira  /  PIC Avelino Lima

c u l t u r a
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nho são os dias em que regressava da escola e, em 
casa, na telefonia, já depois do 25 de Abril de 74, ou-
viam-se José Mário Branco, Zeca Afonso, Sérgio Go-
dinho entre tantos outros. Quando ouço “No País de 
Alice”, o Daniel Pereira Cristo faz-me recuar precisa-
mente a esses tempos de meninice, onde os trabalhos 
de casa eram feitos ao som do rádio com estes músi-
cos que marcaram o antes e o pós-Revolução de Abril. 
Na verdade, até ouso dizer que o Daniel Pereira Cristo, 
em “No País de Alice”, reinventa a antiga cantiga de 
intervenção, sem nunca lhe fazer perder a essência.
Já no tema “Fazer o Pino”, vejo toda a infância de 
Daniel Pereira Cristo. Imagino-o no meio dos instru-
mentos e dos membros do Grupo Origem Tradicio-
nal, onde cresceu, brincou, experimentou e absor-
veu o tanto que é hoje. “Fazer o Pino” podia ser um 
tema popular de qualquer aldeia minhota. Mas, não. 
É da alma do Daniel Pereira Cristo.
Por tudo isto, muito obrigado pela tua música. E 
nunca te esqueças do que Virgínia Woolf disse um 
dia: “A vida é como um sonho; é o acordar que nos 
mata”. Que a tua carreira seja sempre um sonho sem 
nunca acordar! Quem tem medo de Virginia Woolf?

para este seu novo EP entende que não é um sim-
ples “cover” do original. É muito mais! É ter a ousa-
dia de pegar num tema dos menos conhecidos do 
mestre e dá-lo a conhecer nos dias de hoje com uma 
frescura ainda maior, sem fazer perder o sentido e a 
mensagem original.
A par disto, Daniel Pereira Cristo brinda-nos no novo 
EP com dois temas novos, com letra de Tiago Torres 
da Silva e arranjos do seu produtor Hélder Costa.
“No País de Alice”, Daniel Pereira Cristo revela a sua 
paixão por temas que marcaram a minha infância. 
Hoje, com 52 anos, das memórias mais gratas que te-
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BRAGA 
VOLTA A 
FALAR
DE MÚSICA

Chama-se “Falando de Música” e pro-
mete contar muitas histórias através 
de concertos comentados. Executa-
do pela Sinfonietta de Braga, numa 
parceria com o Município e enqua-
drado no programa “Descentra”, o 

projeto tem sido um sucesso, levando a música eru-
dita a várias áreas da cidade, mesmo as mais perifé-
ricas. Agora há mais um ciclo de concertos prestes 
a chegar!
“Vítima da crise da modernidade, a sociedade civil 
viveu, ao longo do último século, uma distanciação 
das artes consideradas eruditas, até então sempre 
acessíveis a todos os públicos. Fazendo justiça ao 
manifesto da sua fundação, a Sinfonietta de Braga 
pretende desenvolver um papel ativo e dinâmico 
na promoção cultural da região onde floresce”, afir-
ma Paulo Morais, Diretor Artístico da Sinfonietta de 
Braga.

A Sinfonietta quer, assim, divulgar uma programa-
ção musical que também abarque os valores da As-
sociação, de forma a reanimar a arte musical sem, 
no entanto, “falsear o seu entendimento”, como su-
blinha Paulo Morais.

c u l t u r a
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“Com a duração total de uma hora, sem inter-
valo, estes concertos articulam-se como um 
tríptico: nos dois primeiros quadros, uma ca-
merata de músicos profissionais naturais da 
região pintará, com o maior carinho, as his-
tórias que estão na raiz de duas obras chave 
da música para cordas. Na terceira imagem, 
a mesma camerata acompanhará uma so-
prano a solo num dos ciclos de canções mais 
emblemáticos da cultura ocidental. Por fim, 
como já é habitual, o nosso fiel público será 
brindado com uma ária de ópera”, explica.
Os concertos têm a duração de uma hora, 
sem intervalo, e Paulo diz que têm muitas 
histórias para contar, dando a conhecer algu-
mas das criações mais famosas da História da 
Música. 
“Os sons da orquestra são mágicos e bem ca-
pazes de nos elevar numa viagem magnífi-
ca”, conclui o Diretor Artístico.

Como “em equipa que ganha não se mexe”, 
a soprano convidada volta a ser Rita Duarte 
Morais, licenciada em “Música – Canto”, pela 
Escola Superior de Música, Artes e Espetácu-
lo (ESMAE) do Porto. Rita começou os estu-
dos musicais com seis anos no Conservatório 
de Música Calouste Gulbenkian de Braga na 
classe de viola de arco, onde concluiu o VIII 
grau. Paralelamente, estudou harpa e canto 
lírico a partir de 2010. Atualmente é aluna do 
Mestrado de Interpretação em Lied “Victoria 
de Los Ángeles”, na Escola Superior de Musi-
ca de Catalunya, em Barcelona.

“OS SONS DA 
ORQUESTRA 
SÃO MÁGICOS 
E BEM 
CAPAZES DE 
NOS ELEVAR 
NUMA VIAGEM 
MAGNÍFICA” 
(PAULO MORAIS)
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“Para mim, colaborar no «Falando de Música» com 
a Sinfonietta de Braga consiste numa forma de vol-
tar às origens geográficas e familiares, associando a 
arte à amizade! Trata-se de poder trazer e divulgar o 
estudo, o meu trabalho, o que a música me ensina 
e enriquece! Na verdade, o «Falando de Música» va-
loriza competências artísticas experimentadas fora 
de Portugal, projetando-as na minha inesquecível 
cidade de Braga”, explica a solista.
Rita considera essencial levar a música a todo o tipo 
de público, desmistificando a ideia de que a música 
erudita se destina apenas a elites, a determinadas 
classes socais e a grandes cidades e teatros. A ideia 
do “Falando de Música” é precisamente a contrária, 
daí grande parte dos concertos acontecer em fre-
guesias não centrais.
“Além disso, este projeto está sempre associado ao 
facto de trabalhar entre amigos: o melhor ambiente 
para desenvolver o profissionalismo e a dedicação 
que esta profissão nos exige. Apesar de solista, no 
«Falando de Música» não sou a diva, sou um motor 
da equipa. É um trabalho que só é possível com o 
contributo de cada um, reconhecendo o valor pes-
soal e artístico de cada elemento do grupo”, explica.
No ano em que Braga assume a responsabilidade 
de Capital da Cultura do Eixo-Atlântico, Rita Morais 
diz que a escolha das “Seis Canções Portuguesas” 
de Ernesto Halfter não é inócua: pretendem cele-
brar a herança cultural que é comum à península.
“Halfter, um dos elementos do «Grupo de los Ocho 
de Madrid», viveu uma parte significativa da sua 
vida em Portugal ao lado da pianista portuguesa 
Alicia Câmara dos Santos, com quem casou. É neste 
contexto que nascem obras como a Canção de Ber-
ço e a Rapsodia Portuguesa para piano e orques-
tra, inspiradas no folclore popular português, e ain-
da este ciclo sobre poemas tradicionais compilados 
por Alexandre Rey Colaço na sua antologia Cantigas 
de Portugal”, afirma.
A soprano não poderia estar mais feliz com a acei-
tação por parte do público em relação ao “Falan-
do de Música”, dizendo que é gratificante a forma 
como têm sido recebidos e que denota muito cari-
nho e atenção, fazendo todos os envolvidos sentir 
que realmente há algo de muito grande na música.

“Um valor cultural capaz de chegar ao público e que 
este demonstra capacidade de receber! Lembro 
que em Portugal ainda há muito trabalho a realizar 
neste sentido. Vejo que este é um processo que re-
quer tempo, mas considero que está muito nas nos-
sas mãos tentar conduzir dessa mudança!”, remata.
O compositor Nuno Jacinto também volta a comen-
tar os concertos e não esconde a felicidade por fazer 
parte do projeto, elogiando a “qualidade artística ex-
cecional” da Sinfonietta de Braga.
“Como comentador, a minha tarefa é aparentemen-
te simples e hercúlea, pois significa desafiar o ou-
vinte a um pequeno jogo de fingimento: incorporar 
emoções e sensações dos criadores de outrora e re-
lacioná-las subjectivamente, fazê-las suas. Imaginar 
ser transportado para outros tempos, para outras 
geografias, num ambiente confidente, descontraí-
do e enriquecedor”, explica.
Para Nuno, só será possível apreciar e desfrutar da 
música através de um “perfeito silêncio interior”, o 
ingrediente essencial na procura de sentido numa 
linguagem abstrata, mas que tem a capacidade de 
transformar quem a experimenta.
“Ter conhecimento sobre o compositor e o seu tem-
po, a circunstância da composição e construção ar-
quitectural da obra, aproxima-nos desta arte, tor-
na-nos testemunhas e cúmplices, torna a música 
verdadeiramente de todos”, sublinha.
Uma das freguesias que volta a receber um concer-
to comentado é a de Crespos e Pousada. O Presi-
dente da Junta da União de freguesias de Crespos 
e Pousada, José João Correia, não poupa elogios ao 
evento, sublinhando o aplauso efusivo do público, 
em pé, na anterior edição.
“O espetáculo proporcionado pela Sinfonietta de 
Braga na igreja paroquial de Crespos, foi, antes de 
mais, um evento arrojado e pioneiro na freguesia. 
Pela primeira vez foi realizado um Concerto de Mú-
sica Clássica em Crespos  tendo-se verificado uma 
adesão surpreendente por parte da população. Foi 
um momento único e envolvente. As pessoas deixa-
ram-se levar pelas interpretações musicais criando 
um ambiente espetacular”, explicou, acrescentando 
que todo este entusiasmo se revelou o tónico ne-
cessário para a realização de novo concerto.

c u l t u r a
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“É UM TRABALHO 
QUE SÓ É POSSÍVEL 
COM O CONTRIBUTO 
DE CADA UM, 
RECONHECENDO 
O VALOR PESSOAL 
E ARTÍSTICO DE 
CADA ELEMENTO 
DO GRUPO” 

(RITA MORAIS)

Sexta-feira, 21h30
Centro Cultural da Freguesia de 
Cabreiros
União de Freguesias Cabreiros e 
Passos (S. Julião)

Sábado, 21h00
Auditório da Junta 
de Freguesia de Guisande
U.F de Guisande 
e Oliveira S. Pedro

Domingo, 17h00
Igreja Paroquial de Crespos
U.F de Crespos e Pousada

13
   março

14
   março

15
   março

PROGRAMA

W. A. Mozart (1756-1791) 
Divertimento em Fá M, KV 138 (1772)
1. Allegro 
2. Andante 
3. Presto

Jean Sibelius (1865-1957) 
Suite campestre, op.98b (1921)
1. Pièce caractéristique 
2. Mélodie élégiaque 
3. Danse 

Antonin Dvorak (1841-1904) Scherzo: 
Vivace, da Serenata op. 22 (1875)

Ernesto Halffter Escriche (1905–1989) 
Seis canções populares portuguesas (1941)
1. Ay que linda moça
2. Escolher noivo
3. Minha mãe me deu um lenço
4. Don Solidón
5. Água do rio que la vai 
6. Gerinaldo 
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Duas simples riscas cor-de-rosa são 
capazes de transformar uma série 
de vidas: nascem os sorrisos, a ale-
gria, as lágrimas de felicidade. Nas-
ce ali, naquele momento, um pai e 
uma mãe. Há quem guarde a notícia 

por algumas semanas, há quem anuncie aos qua-
tro ventos, incapaz de conter tanta felicidade: vem 
aí um bebé. Fazem-se análises, ecografias e exa-
mes. Compram-se roupinhas, berço, chupetas, sa-
patos pequeninos. Há quem faça obras em casa, ou 
procure outro local para viver de forma a acomo-
dar melhor o novo membro da família. Mais do que 
comprar, ou reformular, constrói-se: um sonho, uma 
esperança. Em 85% dos casos, essa esperança sur-
ge, depois de quarenta semanas, sob a forma de um 
bebé. Os outros 15% também estão nas estatísticas 
e dão lugar a colos vazios.

“A maior taxa de insucesso obstétrico vai para o pri-
meiro trimestre. Podemos ter 15% das gravidezes a 
colmatarem em abortamentos. Sabemos também 
que 75 a 80% das gravidezes que culminam em 
abortamentos se reportam até às 12 semanas de 
gravidez. No primeiro trimestre da gravidez, a gran-
de maioria tem a ver com patologias genéticas. Isto 
significa que, se a gravidez evoluísse, iríamos en-
contrar patologias genéticas ou malformativas com 
genes normais”, explica Maria Luísa Ferreira Cardo-
so, médica Ginecologista-Obstetra no Hospital de 
Braga.
De acordo com a obstetra, a partir do primeiro tri-
mestre, a percentagem de gravidezes que não evo-

luem diminui substancialmente, sendo que uma 
grande parte delas se deve a malformações do feto, 
como as cardíacas. No terceiro trimestre podem 
ainda acontecer os chamados incidentes obstétri-
cos que, felizmente, são pouco frequentes.
“Costumo dizer que a obstetrícia tem os dois mun-
dos: ou corre tudo muito bem, ou corre tudo mui-
to mal. Não temos um meio termo. Esses incidentes 
podem ser cordões umbilicais enrolados, descola-
mentos de placenta, morte fetal in utero, ou mesmo 
o diagnóstico tardio de restrições graves de cresci-
mento que levam os bebés a não sobreviver. E ainda 
temos o parto!”, indica.
A médica não pretende assustar ninguém, mas ad-
mite que, hoje em dia, ter uma criança a nascer “feliz 
e saudável” não é para dar como facilmente garan-
tido. E Maria Luísa Cardoso aponta um fator muito 
concreto que dificulta este acontecimento.
“Estamos cada vez mais tarde a engravidar e acha-
mos que ter um filho aos 40 é igual a tê-lo aos 20. 
Não é! A partir dos 35 anos há uma queda drásti-
ca na fertilidade e uma muito maior incidência de 
abortamentos. Quanto mais a idade avança, maior 
a probabilidade de as mães terem hipertensão, dia-
betes, patologias várias. E depois há a questão da 
idade paterna! Costumamos dizer que os homens 
podem ter filhos até à morte e é verdade, mas sabe-
-se hoje que algumas patologias podem estar rela-
cionadas com défices importantes na qualidade do 
espermatozóide”, explica a Obstetra, acrescentando 
que a qualidade decai normalmente com a idade.
O número de nascimentos em Portugal atingiu, no 
primeiro trimestre de 2019, o valor mais elevado dos 

COLOS VAZIOS, 
COLOS ADIADOS, 

COLOS REENCONTRADOS
TXT Flávia Barbosa
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últimos sete anos, de acordo com dados avançados 
pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jor-
ge (INSA). No entanto, estes números não apagam o 
que está para trás: Portugal teve, segundo o Euros-
tat, em 2018, a quarta taxa de natalidade mais baixa 
da União Europeia. A corroborar as palavras de Maria 
Luísa Cardoso estão os dados fornecidos pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística: a idade média da mãe 
ao nascimento de um filho, em 2018, encontrava-se 
nos 32,1 anos. Em 1990, a idade média estava nos 27,1.
“Cada gravidez é uma gravidez. Ter um segundo fi-
lho aos 35 anos não é igual à primeira vez, quando as 
mães tiveram um bebé na casa dos 20. Até as mães 
sentem isso. A idade média das mulheres a quere-
rem engravidar anda nos 38, 40 anos. Isto é a reali-
dade. É assustador”, desabafa a médica.

A responsável diz ainda que, para além de todas as 
taxas assumidas e verificadas, também há aquelas 
que não chegam a ser transformadas em números: 
falamos dos casos em que uma mulher sofre um 
aborto sem sequer saber que estava grávida, pas-
sando essa perda por uma menstruação tardia e 
abundante. Maria Luísa diz que, se alguns avanços 
da ciência foram extremamente positivos, também 
têm um lado mais sombrio, como é o caso dos tes-
tes de ovulação. 
“Antigamente, das mulheres que estavam de seis 
ou sete semanas, poucas sabiam que estavam grá-
vidas. Agora ainda não têm amenorreia e já estão 
com os testes malucos de ovulação, o que é péssi-
mo. Causa-lhes uma ansiedade tremenda! Acredito 
que, no nosso dia a dia, 70% das mulheres possam 
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ter estado grávidas sem se terem apercebido, sem 
passarem por aquela dor. A tecnologia tem o que é 
de bom e o que é de mau”, afirma.
Apesar de não serem garantia de uma gravidez de 
termo bem sucedida, há alguns cuidados que as 
mulheres devem ter. Maria Luísa explica que é ne-
cessário mudar a componente educativa porque, 
surpreendentemente, a maioria das mulheres ainda 
não faz consulta de pré-concepção.
“Essa consulta é de extrema importância! Serve, en-
tre outras coisas, para tentar minimizar alguns pro-
blemas com acertos de medicação, verificar se é a 
altura indicada para engravidar… Há sempre coisas 
que têm de se acertar. Temos de vacinar as mulhe-
res que não sejam imunes à Rubéola, ver como está 
a Hepatite B, fazer análises ao sangue, fazer acertos 
alimentares…”, explica.
Ainda em termos de educação, Maria Luísa conside-
ra crucial a informação sobre os números que nos 
dão conta de gravidezes não evolutivas porque, se-
gundo a médica, e novamente devido aos avanços 
da ciência e consequente introdução de novas téc-
nicas, uma grande parte dos casais ainda acha que 
consegue engravidar a qualquer altura.

Colos vazios, colos adiados
Ana Luísa Bárbara, Maria (nome fictício) e Carolina 
(nome fictício) são três mulheres que viram os colos 
adiados em circunstâncias bastante diferentes.
Maria não sabia que estava grávida. Uma menstrua-
ção com fluxo abundante e muitas dores associadas 
levou-a às urgências do hospital por três vezes. Das 
primeiras, foi para casa sem saber o que se passava 
e convicta de que estaria a passar por uma anemia. 
À terceira fez um teste de gravidez e pediram-lhe 
de seguida que acompanhasse uma enfermeira até 
uma sala mais resguardada.
“Acho que percebi logo pela cara da enfermeira. 
Confirmei quando me pegou na mão. Já passou 
mais de um ano e lembro-me como se fosse ontem 
porque a enfermeira foi extremamente meiga, ain-
da hoje estou agradecida por isso. Disse-me que es-
tava grávida e que estava a perder o bebé. O meu 
mundo ruiu ali”, confessa, acrescentando que nos 
primeiros minutos só conseguiu chorar.
Esta era a segunda gravidez de Maria, na altura com 
33 anos. Assim que se sentiu com forças, quis re-
gressar ao trabalho, até porque em casa se sentia 
sozinha. Em Portugal, em caso de aborto, espon-
tâneo ou voluntário, a mulher tem direito a uma li-
cença de 14 a 30 dias, conforme a recomendação do 
médico. O pai não tem direito a baixa médica.

Também Ana Luísa Bárbara quis regressar à vida 
ativa mal conseguiu, depois de perder um bebé 
com 12 semanas. Descobriu na ecografia do primei-
ro trimestre que o filho não possuía batimentos car-
díacos.
“Eu engravidei a primeira vez com 27 anos e a se-
gunda com 29, tudo gravidezes saudáveis. Engravi-
dei outra vez com 32 anos, quando já tinha duas me-
ninas, e foi quando tive a perda. Tinha a ecografia 
agendada, ligaram-me do hospital a pedir para an-
tecipar e eu fui, tranquilamente”, adianta.
Ana ainda ligou ao marido que, por estar a trabalhar, 
não conseguiu deslocar-se ao hospital no novo ho-
rário. Foi então com a mãe e com a filha mais velha 
que, na altura, se encontrava adoentada em casa.
“Fomos chamadas para a sala, entrei e a minha fi-
lha sentou-se ao meu lado, com a minha mãe de pé. 
Consegui ver o bebé perfeitamente, estava com o 
desenvolvimento correspondente aos três meses, o 
coraçãozinho tinha deixado de bater há pouco tem-
po. A médica estava a magoar-me imenso, a carre-
gar muito na barriga e a fazer muita força. Eu via o 
bebé e a dada altura perguntei se o pequeno estava 
a dormir. Hoje olho para trás e acho que fui mesmo 
inocente. A médica respondeu-me apenas: «não, o 
bebé não tem batimentos cardíacos»”, conta.
Ana, que exerce como Doula, afirma que a frieza foi 
imensa. Em choque, e sem acreditar no que estava 
a acontecer – até porque duas semanas antes tinha 
feito uma ecografia e estava tudo bem com o bebé 
– questionou a médica, perguntando se tinha mes-
mo a certeza do que estava a dizer.
“Foi um «tem a certeza?» com aquela esperança de 
mãe, a esperança de desejar que a médica tivesse vis-
to mal, que me fosse dar outra resposta. Não era para 
pôr em causa a sua competência, porque eu vi que o 
bebé não se mexia. Chamou uma colega e disse-lhe 
para me confirmar, porque eu não acreditava nela. 
Foi horrível. Mesmo a forma como me foi dito, foi mui-
to fria, terrível. Tenho a história toda na minha cabeça 
por ter sido mesmo horrível. Até lhe disse que não es-
tava a desconfiar dela, só não estava a acreditar que 
aquilo me estava a acontecer!”, desabafa.
Confirmada a idade gestacional do bebé, foi dito a 
Ana Luísa que depois deveria ir a uma urgência para 
fazer a expulsão do feto. Ana diz que conseguiu expli-
car à filha o que se tinha passado, dizendo-lhe que o 
bebé tinha ido para uma estrelinha. A menina acei-
tou serenamente, “sem o peso da dor carregado pela 
mãe”. É precisamente por estes casos que a obstetra 
Maria Luísa não recomenda às “suas” grávidas leva-
rem os filhos à primeira ecografia, sublinhando que a 
gravidez é muito grande e que “há tempo para tudo”. 
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Ana concorda e explica que apenas levou a filha 
mais velha por lhe terem antecipado a ecografia, 
estando previsto ir só com o marido. Hoje em dia 
Ana Luísa já é mãe de Jasmim, uma bebé de cin-
co meses, e não levou nenhuma das filhas à primei-
ra ecografia, precisamente por não estar tranquila. 
Tranquilidade não foi, aliás, coisa que tenha sentido 
durante a gravidez.
“Pensei que quando engravidasse me ia libertar e isso 
não aconteceu. Contava os dias até às 12 semanas. 
Pensei que quando lá chegasse ia poder respirar fun-
do. Quando cheguei às 12 semanas, isso não aconte-
ceu. Vivi uma gravidez na sombra da perda anterior, 
em sobressalto. Tinha medo da perda e medo que 
mo comunicassem da mesma forma, medo de passar 
por tudo outra vez. Eram duas dores diferentes… É um 
choque e uma frieza tão grande!”, explica.

O colo necessário
Carolina teve uma gravidez normal, bastante tran-
quila, sem enjoos, azia ou quaisquer outras “malei-
tas”, como lhes chama. Estava grávida pela terceira 
vez: na altura com trinta anos, já era mãe de um ca-
sal e vinha a segunda menina a caminho.
“Foi uma bebé, a Madalena, muito planeada e de-
sejada. Nunca tive complicações de saúde, os meus 
dois outros filhos nasceram de parto normal, tudo 
correu muito bem. Como já tinha acontecido nas 

outras gravidezes, enquanto o primeiro trimestre 
não terminou, não descansei. Sabia que até lá qual-
quer coisa podia acontecer… Apesar disso, contei à 
família antes de perfazer as 12 semanas”, diz.
Quase a fazer 39 semanas, e depois de sentir a bebé 
a mexer menos do que o habitual, Carolina ligou à 
Médica de Família. No Centro de Saúde não conse-
guiram detetar batimentos cardíacos e, pouco tem-
po depois, era confirmado no Hospital que Madale-
na tinha morrido. A causa de morte só viria a ser 
descoberta muito depois, através da autópsia: um 
nó no cordão umbilical. Carolina diz que, ainda as-
sim, se sentiu culpada, com receio de não ter feito 
tudo o que estava ao seu alcance para que a gravi-
dez corresse bem.
“Não sei explicar bem, é um sentimento de culpa 
que nos assola e não nos larga. Eu sei, racionalmen-
te, que a culpa não é minha, mas não consigo pen-
sar de outra forma, mesmo já tendo passado sete 
anos. Fico sempre a pensar: e se tivesse feito isto? E 
se tivesse feito aquilo?”, questiona.
A culpa é um dos sentimentos partilhados pelas três 
mães, que lamentam também a falta de apoio que 
sentiram depois de terem perdido os bebés.
“As pessoas à minha volta, cheias de boa vontade, 
diziam muito que era porque não tinha de ser… Só 
que isso não me chegava! Diziam-me que a nature-
za sabe o que faz e é verdade, mas naquela hora não 
te consegues agarrar a isso, não chega para sara-
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res as tuas feridas! Agora já consigo falar do assun-
to. E até gosto de me lembrar, de pensar que estive 
grávida de um menino”, diz Ana Luísa, que também 
soube com a autópsia o sexo do bebé.
Com Carolina, a história foi ligeiramente diferente. 
Não lhe falaram na natureza, mas alguns meses de-
pois de Madalena ter morrido, houve quem espe-
rasse que esta mãe vivesse como se nada tivesse 
acontecido.
“Quando regressei ao trabalho tive pessoas a dize-
rem-me que tinha de andar para a frente, que não 
podia estar sempre a lamentar-me. Disseram-me 
também que já tinha dois filhos e que devia estar 
agradecida. Na altura doeu-me muito, até porque 
não tive forças para dizer às pessoas que estavam a 
ser intrusivas”, explica. 
Quando engravidou, dois anos depois, escondeu a 
nova gravidez enquanto a barriga não a denunciou. 
Também diz ter vivido em pânico até se certificar, 
no dia do parto, que a filha, Carlota, agora com cinco 
anos, respirava.
Sílvia Duarte é psicóloga clínica no Hospital de Bra-
ga e diz que é importante que os pais possam bene-
ficiar de um processo psicoterapêutico, com espaço 
para manifestarem sentimentos  “absolutamente le-
gítimos” de dor, raiva, frustração e culpa. No Hospital 
de Braga, qualquer grávida que tenha duas perdas 
gestacionais fica automaticamente a ser seguida na 
unidade hospitalar e qualquer grávida que perca um 
bebé com doze ou mais semanas tem direito a apoio 
psicológico. Idealmente, este processo piscoterapêu-
tico deve ser feito pelo casal, até porque o pai também 
sofre, por muito que não o verbalize.
“Relativamente ao homem podemos ter dois tipos 
de situações. Existe o homem que assume o papel 
de forte e que não quer mostrar qualquer emoção, 
tem de proteger a mulher, até porque a nível físico 
ela é que vai passar por um processo de expulsão. 
E temos os pais que, por características de perso-
nalidade, conseguem verbalizar mais os seus pró-
prios sentimentos… Na consulta é importante dar 
voz ao parceiro, para que o próprio consiga ventilar 
as emoções negativas, a dor sentida e, ao mesmo 
tempo, permitir que a mulher sinta que não está so-
zinha. Trata-se de um processo de luto partilhado”, 
explica, dizendo que frequentemente o pai é mais 
retraído. 
A postura silenciosa, aliada a outros factores, cria 
muitas vezes tensão entre o casal que, por vezes, 
dá por si a abafar sentimentos na esperança de que 
eles desvaneçam. A psicóloga explica que a consul-
ta serve precisamente para reajustar o casal, per-
mitindo que ambos falem abertamente sobre a si-

tuação, restituindo o equilíbrio emocional. Sílvia 
considera crucial que ambos consigam realizar um 
processo de luto normativo. No entanto, questiona 
se a legislação em vigor será a mais adequada. 
“Por exemplo, após uma perda gestacional, a mu-
lher tem direito a um mês ausente da sua atividade 
profissional, a um subsídio por interrupção da gravi-
dez, mas o parceiro não tem direito a nada. Como é 
que uma mulher que precisa do suporte do parcei-
ro, num processo tão doloroso, e fisicamente a recu-
perar, não tem suporte conjugal nos primeiros dias? 
Na lei da paternidade temos tido avanços muito po-
sitivos e espero que um dia esta situação também 
seja revista”, afirma, com convicção.
Se quer apoiar alguém que esteja a passar por esta 
situação, a psicóloga também não recomenda as 
observações mencionadas pelas três mães, relacio-
nadas com Deus, ou com a natureza. Afirma que, 
por muito boas intenções que as pessoas tenham, 
estão a desvalorizar a perda, não deixando espaço 
para um luto que é necessário e saudável. Maria Luí-
sa Cardoso corrobora esta afirmação, dizendo que 
as mães “precisam é de muito colo”.

O direito a chorar
O padre Jorge Vilaça trabalha no Centro de Escuta 
e Acompanhamento Espiritual da Arquidiocese de 
Braga e as situações de pais em luto que lhe che-
gam às mãos são muitas. Diz que, independente-
mente da idade gestacional do bebé, os pais assu-
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mem sempre uma de duas posturas muito distintas.
“Temos o caso de pessoas com grande capacida-
de de integração da perda. Acho que facilita ligeira-
mente o luto quando já há outros filhos… Aí a inte-
gração não é mais fácil, mas é mais natural. E depois 
temos o caso oposto, tanto em termos de revolta, 
como até de perda de fé. Não conheço muitas situa-
ções intermédias. Uma das coisas mais evidentes é 
que a perda gestacional põe o casal em sobressal-
to, ou seja, passa a haver dificuldades entre os dois”, 
explica, corroborando as afirmações avançadas pela 
psicóloga.
O sacerdote já trabalhou em ambiente hospitalar e 
recebeu algumas vezes mães encaminhadas pela 
área de Psicologia. Como já tinha referido, também 
no que toca à fé as reações são distintas: há quem 
entenda a perda como uma vontade de Deus e há 
quem culpe Deus. De acordo com o padre Jorge Vi-
laça, ambas as reações são normais e saudáveis.
“Normalmente potencio a descrença. Na maior parte 
dos casos, a descrença é o ativar de um recurso de 
luta. Esses momentos não são momentos para mo-
ralidade, ou julgamentos éticos. São momentos para 
percebermos quais são os recursos que a pessoa tem 
disponíveis para lutar contra esta situação que lhe 
aconteceu. Muitas vezes o último recurso é a luta con-
tra Deus! Culpar Deus é a forma de a pessoa deitar as 
garras de fora, de se agarrar a qualquer coisa. A única 
maneira de sobreviver a uma dor tão forte às vezes é 
revoltar-se contra alguém… E geralmente revoltamo-
-nos com os que mais amamos, não é?”, questiona.

A culpa também é um dos sentimentos que mais 
prevalece nas mães e pais que recorrem ao Centro 
de Escuta. Culpa por não terem evitado a perda, cul-
pa por eventualmente não terem feito tudo o que 
seria necessário para salvar o bebé… e até culpa pela 
própria descrença que sentem durante o luto.
“Já tive muitos casos a carregar esse fardo. Em mais 
de 50% das pessoas que acompanho, o grande pro-
blema delas foi a religião, porque quando entra nes-
se nível de moralização, embota, impede a comuni-
cação. A religião mal utilizada impede as pessoas de 
fazerem o luto. É um peso completamente desne-
cessário. E o modelo de Jesus não é esse! A aproxi-
mação de Jesus às situações de fragilidade não era 
essa”, afirma, convictamente.
Para o padre Jorge, o melhor que uma pessoa pode 
fazer se quiser apoiar alguém que está a passar por 
um processo de luto – independentemente da si-
tuação – é descentrar-se, socorrer-se da empatia 
e tentar calçar os sapatos do outro. E dar-lhe, sem 
sombra de dúvida, o direito a chorar.
“Não devemos abordar alguém de maneira hetero-
centrada. Se vou preocupado com o que vou dizer, 
vou dizer asneira. A única atitude que vale para to-
dos os casos é a de nos descentrarmos. Temos que ir 
de coração aberto para percebermos em que ponto 
é que a pessoa está… Sem nos magoarmos com isso! 
Muitas vezes vamos cheios de boa vontade, quere-
mos ajudar e a pessoa está num momento em que 
quer estar sozinha. A minha única obrigação, talvez, 
é ir lá amanhã e tentar perceber se continua a que-
rer estar sozinha. A única coisa que acho fundamen-
tal do ponto de vista do acompanhamento é essa: 
temos que nos centrar no outro e não em nós. Acho 
que é uma atitude que neste momento não esta-
mos a cultivar e à qual chamamos empatia”, conclui.
Quando necessário, o sacerdote e a equipa do Cen-
tro de Escuta também encaminham os casos que 
lhes chegam, seja para Psicologia, Psiquiatria, ou 
até para a Associação Projecto Artémis, no caso de 
perdas gestacionais. O Projecto Artémis é uma As-
sociação sem fins lucrativos oficialmente reconhe-
cida em 2005 e à qual foi conferida o  Estatuto de 
Pessoa Coletiva de utilidade Pública. Dedica-se a 
apoiar todas as mulheres vítimas de perda gesta-
cional e tem como presidente a psicóloga Sandra 
Cunha. O Projecto Artémis, apesar de sediado em 
Braga, tem um consultório e fórum online aos quais 
podem recorrer pais de todo o território nacional. Se 
está a sofrer com uma perda gestacional, não hesi-
te em contactar o seu Médico de Família, o Projec-
to Artémis (938 633 707), ou o Centro de Escuta e 
Acompanhamento Espiritual (253203180).
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COMO EVITAR 
AS FRAUDES 

ONLINE?

t e c n o l o g i a
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A Internet trouxe-nos um sem fim de possibilida-
des. Com um clique apenas, hoje em dia consegui-
mos resolver inúmeros problemas que nos rouba-
riam tempo precioso em filas de espera. Ter acesso 
ao Banco através da Internet, por exemplo, é uma 
das mais práticas inovações dos últimos tempos. No 
entanto, esta gestão pode implicar riscos. Há cada 
vez mais casos de fraudes informáticas. O que pode 
fazer para se proteger?

Phishing e Pharming
Em primeiro lugar, importa perceber e distinguir es-
tes dois tipos de fraude. O phishing é um método 
usado para conseguir dados confidenciais, como o 
nome de utilizador, password do cartão bancário e 
outros elementos pessoais. Estes elementos podem 
mesmo ser vendidos a terceiros, ou utilizados para 
realizar transações em contas já existentes (ou até 
para criar novas!). 
Têm sido vários os casos de pessoas que recebem 
e-mails ou mensagens eletrónicas de alguém a fa-
zer-se pelo banco, loja ou instituição. Essas mensa-
gens têm geralmente um link associado no qual não 
deve clicar nunca! Em caso de dúvidas, contacte a 
sua entidade bancária ou loja em questão.

O pharming é outro tipo de fraude que tem como 
objetivo fazer o endereço de um site remeter para 
outro servidor. Aos seus olhos, a página parecerá 
fidedigna, com os elementos esperados. Se, numa 
dessas páginas fornecer o seu login, número de 
conta ou senhas de acesso, é quase certo que es-
ses dados serão depois utilizados para transferên-
cias fraudulentas. 

Como é que me posso proteger?
Há um conjunto de boas práticas que dificultam as 
fraudes informáticas e/ou bancárias. O Banco de Por-
tugal elaborou uma lista de recomendações, a saber:

 altere com frequência a sua password. Deve evi-
tar usar a mesma em todas as aplicações. Pala-
vras-chave altamente prováveis – como a sua data 
de aniversário ou sequência numérica “123456” – 
também são altamente desaconselháveis.

 atualize frequentemente os seus sistemas de 
proteção como o anti-vírus e anti-spyware. Não 
são infalíveis, mas ajudam a detetar algumas 
ameaças.

 não aceda ao site da sua entidade bancária atra-
vés de links enviados em e-mails ou newsletters. 
O ideal é digitar sempre o endereço na barra de 
pesquisa do seu browser.

 não abra anexos de mensagens que não solici-
tou. A pessoa em questão até pode não saber 
que está a enviar e-mails se tiver sido alvo de 
um ataque maligno. Desconfie, sobretudo, se vir 
a mesma mensagem enviada para uma lista in-
findável de contactos.

 não envie dados pessoais por e-mail.
 nunca insira dados pessoais em páginas que 

não têm ligação segura. Garanta sempre que 
começam por “https://” e que têm o símbolo de 
um cadeado.

 termine sempre a sessão quando aceder ao site 
do seu banco, ou seja, não se limite apenas a fe-
char a janela no “X”.

 consulte com frequência os movimentos da sua 
conta bancária.

 evite usar equipamentos públicos.
 quando fizer uma compra online, procure infor-

mações sobre o vendedor.
 utilize cartões de crédito virtuais ou cartões 

com limite de crédito, prazo de validade redu-
zido ou com procedimentos de autenticação 
adicionais.

 quando fizer uma operação bancária, certifi-
que-se de que a instituição está autorizada a 
prestar serviços bancários ou a realizar paga-
mentos no país. O Banco de Portugal disponi-
biliza a lista de instituições autorizadas no seu 
site.

 guarde sempre os registos das operações efe-
tuadas.

O que devo fazer em caso de fraude?
Deve de imediato alertar o seu banco em caso de 
suspeitas de fraude, de forma a pedir o cancela-
mento dos dados de acesso ao homebanking ou do 
cartão. Posteriormente deve participar o caso à Po-
lícia ou Ministério Público.
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NUNCA FOI TÃO 
FÁCIL LIMPAR… 

DE FORMA 
ECOLÓGICA!
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O dia de limpar a casa, ou da “faxi-
na”, certamente não deve ser o seu 
preferido. É, no entanto, necessá-
rio! Que tal fazê-lo sem recorrer a 
substâncias abrasivas ou tóxicas? 
Deixamos-lhe algumas dicas para 

limpeza com produtos mais ecológicos e sustentá-
veis. Muitos deles já devem morar na sua despensa 
e nem faz ideia desta nova utilidade que lhes pode 
dar!

Limpeza de azulejos
Quem tem azulejos na cozinha sabe que facilmen-
te ficam gordurosos. Para limpar os seus azulejos 
de forma eficaz, adicione duas colheres de vinagre 
a um recipiente com oito chávenas de chá de água 
morna. Molhe um pano na solução e esfregue. Para 
as frinchas entre os azulejos, utilize uma escova de 
dentes velha.

Móveis brilhantes e sem pó
Quer deixar os seus móveis brilhantes e com um 
cheirinho agradável? Não precisa de gastar balúr-
dios em detergentes especiais no supermercado. 
Basta humedecer um pano com algumas gotas de 
óleo vegetal e duas colheres de sopa de sumo de li-
mão. Em caso de manchas, basta esfregar uma noz 
pecã sem casca. Experimente!

Vinho na roupa

Se tiver possibilidades de agir no imediato, assim 
que o vinho for derramado na roupa coloque em 
cima da mancha sal e sumo de limão. Deixe agir por 
30 minutos, até que a mancha saia. De seguida es-
fregue e lave normalmente. No caso de não ter ne-
nhum destes ingredientes à mão, tente, pelo menos 
passar um cubo de gelo sobre a mancha para evitar 
que o vinho seja absorvido.

Manchas de sangue
Ao contrário do que a maioria das pessoas faz, deve 
evitar o vinagre na remoção destas manchas. Ex-
perimente colocar um pouco de água oxigenada, 
deixe agir por 15 minutos e enxague com um pano 
seco. Verá como a mancha desaparece!

Limpeza de fogão e forno
Misture sumo de limão com um pouco de bicarbona-
to de sódio, até formar uma pasta líquida. Esfregue a 
mistura nos sítios engordurados ou em toda a superfí-
cie do forno. Deixe agir por vinte minutos e limpe com 
um pano húmido, até remover totalmente a mistura.

Anti-traças
Se o sumo do limão é muitas vezes utilizado para 
remover manchas, saiba que as cascas do limão 
também podem ser aproveitadas para outros fins. 
Deixe as cascas secarem ao sol e coloque-as em sa-
quinhos que depois pode pendurar nos armários. O 
leve odor a limão afasta insetos como traças!

Limpeza do frigorífico
Os frigoríficos tendem a ficar sujos e com manchas. 
Para um litro de água, misture uma colher de sopa 
de bicarbonato de sódio e outra de sal. Embeba um 
pano na solução e limpe todo o frigorífico com ele. 
Além de remover manchas, ainda afasta os maus 
odores provenientes dos alimentos.

Vidros e espelhos
Para deixar os vidros e espelhos a brilhar sem qual-
quer utilização de produtos químicos, faça uma 
mistura de 100 ml de vinagre de maçã com 1 litro de 
água. Limpe a superfície com um pano embebido 
na mistura. Depois de secos, ainda pode limpar com 
um jornal velho para dar mais brilho aos vidros!
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TEATRO
As primeiras origens do Teatro podem ser encontra-
das em Atenas, onde hinos antigos – ditirambos –, 
eram cantados em homenagem ao deus Dionísio. 
Esses hinos foram posteriormente adaptados para 
procissões corais onde os participantes se vestiam 
com fantasias e máscaras. Estas pessoas ainda não 
eram, no entanto, encaradas como atores. Isso só 
aconteceria mais tarde, por volta do século VI a.C., 
quando um bardo de nome Thespis assumiu um 
papel relevante num festival realizado em homena-
gem a Dionísio.
De acordo com a tradição, em 534 ou 535 a.C., Thes-
pis surpreendeu o público ao recitar poesia como se 
fosse a personagem das linhas que se encontrava a 
ler. Há quem diga que este gesto foi acompanhado 
de uma máscara, o que terá fortalecido a ideia de 
encarnação da personagem. O que é certo é que, ao 
fazer isso, Thespis tornou-se conhecido como o pri-
meiro ator do mundo.

MAR

27

DIA 
MUNDIAL

e f e m é r i d e
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Em Portugal, Gil Vicente é considerado o pri-
meiro grande dramaturgo português, tendo 
desempenhado também tarefas como músico, 
ator e encenador.
Atualmente já há várias escolas a ministrar au-
las de Teatro, cientes dos seus múltiplos bene-
fícios como a consciência corporal, aumento da 
criatividade, diminuição da timidez e melhoria 
da projeção vocal.
No dia 27 de março celebramos o Dia Mundial 
do Teatro. Para assinalar a data, deixamos-lhe 
indicação de algumas peças que poderá ver ao 
longo do mês na região minhota. Há programa-
ção para todas as idades!

29 

11-13 MARÇO

O LAGO DA 
AVENTURA

EM 
PESSOA

M/6
Espaço Vita 
(Braga)
16h00

M12
Theatro Circo
(Braga)
11h00 e 15h00

14

14 
28 

   DE CÁ PARA     
             LÁ

TIRE DALI 
A MENINA

ANDRÉ SOARES, 
O ARQUITECTO

Dos 6 meses 
aos 3 anos
Casa das Artes
(Famalicão)
11h00 e 16h00

M6
Teatro Gil Vicente
(Barcelos)
21h30

M6
Espaço vita
(Braga)
21h30
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Sabe o que é um podcast? Explicando de forma simples, é como 
se fosse um programa de rádio… mas na internet. Pode ouvi-lo 
em qualquer lado e em qualquer altura, desde que já esteja “no 
ar”. Pode ouvi-los em sites, em plataformas de música ou através 
de aplicações próprias para o efeito.
Agora que já explicamos o que é um podcast, vamos falar-lhe de 

um que vale mesmo a pena ouvir: o “Planeta B”, o primeiro podcast portu-
guês sobre justiça climática e transição energética. Este podcast é desenvol-
vido pela campanha “Empregos pelo Clima”, que surgiu em 2016 e quer dar 
empregos com utilidade climática a milhares de pessoas. A campanha dos 
Empregos para o Clima “visa combater a precariedade laboral e climática, e 
lutar por um mundo socialmente justo e ambientalmente são”. Em 2017, este 
conjunto de organizações ambientalistas e sindicais propôs, para os próxi-
mos 15 anos, a criação de 100 mil postos de emprego que garantissem um 
corte de 65% das emissões de gases com efeito de estufa.
Mas voltemos ao “Planeta B”: o podcast que começou em janeiro não quer 
resumir a ciência, nem noticiar catástrofes naturais. Também não avança so-
luções tecnológicas, nem pequenas mudanças de hábitos que podem impe-
dir as alterações climáticas. Em vez disso, quer discutir os conceitos, temas 
éticos, morais, económicos e políticos que rodeiam a temática.
“O que é a Justiça Climática?” foi o episódio de estreia, com a duração de uma 
hora, e que começou com um pequeno excerto de uma palestra ministrada 
durante a COP25, em dezembro do ano passado. Sinan e Ana, dois ativistas 
climáticos, também se juntaram à conversa para discutir um pouco os con-
ceitos de justiça climática e transição energética.
O podcast está disponível no Apple Podcasts, Anchor, Spotify e no site dos 
“Empregos pelo Clima”.

P L A N E T A

p r o j e t o
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2 Destinos 
para Marco
Viagens 
com vida
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I R L ANDA

Dublin
Na mala: roupas quentes, casaco, botas

Imagine uma cidade com uma vida social alegre e 
agitada, entre vários pubs e restaurantes, e que, em 
contrapartida, oferece também um sossegado am-
biente para passear ao ar livre. Se procura um desti-
no com estas caraterísticas, tem de visitar Dublin, a 
capital da Irlanda. Não deixe de conhecer a parte his-
tórica e as suas tradições, a excelente oferta de ati-
vidades e diversões, a cultura, a música, a cerveja. E 
aprecie a hospitalidade dos locais. 

ES PANHA

Sevilha
Na mala: roupas confortáveis, casaco

Sevilha é uma cidade encantadora. Moderna e cheia 
de vida, a capital da Andaluzia é convidativa e cheia 
de interesse(s). Conheça a sua história e arquitetura, 
desfrute da música (aconselhamos a assistir a um es-
petáculo de Flamenco), delicie-se com a gastrono-
mia (tapas e vinho Manzanilla) e encante-se com a 
praça central, os seus bairros típicos, igrejas e monu-
mentos únicos. 

v i a g e n s

“Março, marçagão, manhãs de inverno e tardes de verão”. É, segundo o ditado popular, o mês 
onde começa a primavera. Onde o frio e as fortes chuvas do inverno começam a dar lugar a 
momentos solarengos. As pessoas começam a abandonar o guarda-chuva e a guardar os ca-
sacos, os passeios ao ar livre rendem mais, notando-se em cada rosto mais tranquilidade e 
boa disposição. E nada melhor que aproveitar este ambiente favorável para realizar uma via-
gem. A um lugar especial, cool e com boas vibrações. As nossas sugestões para este mês são 

Dublin (Irlanda) e Sevilha (Espanha). Comecemos pela capital irlandesa. Dublin, uma das cidades mais 
antigas da Europa está cheia de energia e locais fantásticos para conhecer. Pubs em cada canto, arqui-
tetura e história fascinantes, monumentos, galerias de arte, gente simpática, jardins, entre outras atra-
ções. Destacamos o Temple Bar, um dos bairros mais visitados e onde está localizado um dos bares 
mais famosos do mundo, com o mesmo nome. Conheça também a Guiness Storehouse, a fábrica de 
uma das cervejas mais apreciadas em todo o planeta, as catedrais de Saint Patrick’s e Christ Church, 
o castelo de Dublin, os inúmeros parques verdes para passear ou, se preferir colocar a leitura em dia, 
visite a biblioteca Trinity College. E é assim Dublin, uma cidade com uma infinita oferta de atividades. 
Outra das sugestões para esta edição é a vibrante Sevilha. A capital da Andaluzia, no sul de Espanha 
tem inúmeras atrações. Desde logo, a sua icónica catedral, considerada a maior catedral gótica do 
mundo. Aproveite para subir à torre da Giralda e não perca por nada uma visita à Plaza de Espanha e 
um passeio pelo deslumbrante Parque Maria Luísa, o principal pulmão verde da cidade. Aprecie o pa-
lácio Real Alcázar, o Museu de Belas Artes, a Plaza de Toros de la Maestranza, os bairros típicos, como 
Triana e Santa Cruz e desfrute de um passeio junto ao rio Guadalquivir. Pode aproveitar para andar de 
caiaque ou fazer um cruzeiro e contemplar a cidade de uma perspetiva diferente. Não se esqueça de 
assistir a um espetáculo de flamenco e delicie-se com as tapas típicas da região.
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DICAS FINANCEIRAS 
PARA O SUCESSO 

DAS MULHERES 
EMPREENDEDORAS

Como estamos no mês do Dia Interna-
cional da Mulher, é importante consi-
derar que as mulheres continuam a 
ser grandes empreendedoras e com 
muito sucesso, destacando-se cada 
vez mais no mercado de trabalho. 

Administrar as finanças quando se tem uma em-
presa é, sem dúvida, um desafio aliciante. Torna-
-se fundamental saber todos os detalhes, do-
minar conceitos e criar estratégias de 
poupança e investimento, de forma a 
poder obter um crescimento 
seguro e sustentável. 
Deixo aqui algumas dicas, 
que irão ajudar as mulheres a 
serem mais bem-sucedidas fi-
nanceiramente com os negócios: 

1. Criar um Fundo de Emergência
Nos negócios é muito importante criar uma salva-
guarda financeira, fazendo a diferença caso sur-
ja uma eventualidade. Como posso fazer? É fácil! 
Criando uma poupança mensal, que posso fazer 
em qualquer Banco, com o objetivo de criar hábi-
to e existir uma obrigação para colocar um valor 
de parte, que muitas vezes começa em 10€ e pode 
ser reforçado em qualquer altura. Com este tipo de 
poupança o objetivo não é a rentabilidade, mas sim 
a obrigação de poupar, que poderá ser para umas 
obras inesperadas. Quando falamos em criar um 
Fundo de Emergência, o ideal é o correspondente 
a 8 ou 12 meses de despesas mensais pagas, de for-
ma a garantir uma estabilidade financeira para lidar 
com imprevistos. 

TXT Carina Meireles
Consultora Financeira

2. Ter duas contas separadas no Banco
Um dos princípios fundamentais quando falamos em fi-
nanças nos negócios é considerar que devemos “sepa-
rar as águas”, ou seja, não devemos misturar a conta 
pessoal com a empresarial, como se de uma gestão pes-
soal se tratasse! E porquê? O nosso negócio deve ser ge-
rido e organizado de forma independente da nossa vida 
pessoal, para que o planeamento seja o mais adequado.  
Ao existirem duas contas devemos ter sempre em atenção 
que podemos e devemos analisar os mais diversos bancos 
e poupar também em despesas de comissão de gestão 
de conta como, por exemplo, através dos Bancos online.  
O objetivo deve ser uma boa gestão orçamental e existir 
desde logo a separação do dinheiro para evitar o descon-
trolo nas contas e ser uma gestão organizada e perfeita, de 
forma a ajudar na tomada de decisão do dia a dia financei-
ro e empresarial. 

f i n a n ç a s
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4. Criar um Plano de Negócios 
É também importante nesta fase de início de negó-
cio ter um bom Plano de Negócios com o conheci-
mento total do mercado, concorrência, etc., de for-
ma a evitar ao máximo o pedido de crédito à Banca. 
Quando se cria um negócio, deve ser algo que nos 
inspire, que passe da paixão a um negócio rentá-
vel. Para isso tem que ser muito bem pensado, com 
tempo e não com tomada de decisões precipita-
das, que podem originar a obtenção de insucesso. 
Mesmo que o negócio seja pequeno, devemos pre-
caver-nos analisando custos e proveitos, presentes 
e futuros, com a análise de um horizonte temporal 
expectável de cerca de três anos. Muitos dos negó-
cios criados são idealizados com pensamentos que 
consideram apenas o curto prazo, mas não deve ser 
desta forma. É um investimento que estamos a ter e 
de certeza que vamos dar tudo de nós para resultar, 
mas tem que ser muito bem planeado, estudado, 
analisado e com valores concretos de quanto quero 
investir, quanto posso investir, durante quanto tem-
po vou ter que investir, qual vai ser o meu retorno, 
daqui a quanto tempo, etc.. 

5. Pague-se a si mesmo
É esta a ideia de negócio que deve estar associa-
da ao que pretende colocar no mercado. Só des-
ta forma conseguimos ter sucesso financeiro.  
Isto significa que, quando as despesas estiverem to-
das pagas ao final do mês, deve ser retirado um va-
lor para si. Ou seja, num negócio, a dica mais valiosa 
é que devemos ter sempre em consideração o nos-
so ordenado, porque caso não sobre nenhum para 
pagar o próprio salário, significa que a gestão e pla-
neamento não estão a ser bem feitas. 
Por isso, já sabe, pesquise diversos segmentos de 
mercado e partilhe ideias com outras mulheres em-
preendedoras, faça formação na área em que gos-
tava de criar o seu negócio de forma a acrescentar 
valor – para si e para o seu negócio – e evite as deci-
sões precipitadas, analise bem os custos e proveitos 
e comece por divulgar o seu negócio nas ferramen-
tas gratuitas disponíveis online, como o Facebook 
ou Instagram, ganhando notoriedade. 
Vai ver que vai ser um sucesso, porque as mulhe-
res são cada vez mais poderosas e com um poten-
cial de criar ideias e negócios muito diversificados 
e rentáveis. 

Acompanhe todas as novidades em: 
Instagram: http://www.instagram.com/carina.meireles.
consultora/ | Facebook: https://www.facebook.com/cari-
nameirelesconsultorafinanceira/ 

3. Amealhar primeiro e investir depois
É muito importante amealharmos dinheiro para que seja 
possível a concretização dos nossos objetivos. No caso de 
um negócio, a análise é igual. Até lá, uma das dicas que 
vos deixo passa por criarem primeiro a divulgação do vos-
so negócio nas redes sociais e potenciar ao máximo a sua 
divulgação. Aqui podemos poupar muito dinheiro, por-
que estamos a publicitar conteúdo nosso que nos pode 
ajudar a dar o primeiro salto no negócio, com o mínimo 
de dinheiro possível.
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A água é o maior constituinte do corpo 
humano, correspondendo a 60-70% 
do peso corporal total no adulto. Tem 
um papel importante no funciona-
mento de todos os sistemas e órgãos, 
sendo obtida pela ingestão de líqui-

dos e, em menor quantidade, através dos alimentos.
De entre muitas, destacam-se as seguintes funções 
deste bem essencial, no organismo humano:
— transporta nutrimentos e ajuda a eliminar os resí-
duos desnecessários através da urina; 
— regula a temperatura corporal, através da transpi-
ração, sendo esta a forma mais eficaz de prevenir o 
sobreaquecimento do corpo; 
— promove um excelente desempenho físico. Lubri-
fica e protege as articulações e promove o bom fun-
cionamento dos músculos;
— contribui para o ótimo funcionamento cognitivo e 
bom estado de humor; 
— ajuda a maximizar a atenção, a concentração e 
a memória. Pelo contrário, a desidratação promove 
dor de cabeça, cansaço e irritabilidade; 
— contribui para o funcionamento saudável do coração; 
colabora na digestão e contribui para a prevenção 
da obstipação;
— diminui o risco de urolitíase (“pedra nos rins”); 
— contribui para preservar a elasticidade da pele.

A manutenção de níveis adequados de hidratação, 
mantendo a quantidade de água corporal constan-
te, está relacionada com o bem estar e a prevenção 

o p i n i ã o

Água 
e Saúde

de doenças. Perdas de 10% podem causar danos em 
sistemas essenciais, a perda de 20% pode causar a 
morte. Eliminamos água de forma significativa pela 
urina, pelo suor e também através da respiração e 
das fezes.
Situações de desidratação surgem quando o orga-
nismo perde mais água do que aquela que obtém. 
Deste modo, é importante estar atento aos seguin-
tes sintomas e sinais clínicos:
— sede;
— mucosa oral seca;
— olhos encovados;
— redução da elasticidade da pele;
— alterações do estado da consciência;
— urina com cor e odor intensos e diminuição do 
volume;
— diminuição na produção de suor.

Sendo essencial à vida, a água tem de ser ingerida 
diariamente em quantidade adequada, mesmo sem 
sede. A ingestão recomendada para adultos saudá-
veis situa-se entre 1.5 a 2 litros de água por dia, va-
riando com o peso individual e fatores externos que 
podem aumentar as necessidades. Recomenda-se 
um aumento na ingestão de líquidos nos seguintes 
casos:
— atividade física intensa;
— temperatura ambiente elevada (incluindo am-
bientes aquecidos durante o Inverno) e altitude ele-
vada (incluindo viagens aéreas);
— gravidez e aleitamento;
— situações de doença com febre, vómitos ou diarreia. 

Estudos têm demonstrado que existe uma baixa in-
gestão de água na população portuguesa, em espe-
cial nos grupos mais vulneráveis, crianças, adolescen-
tes e idosos e que há tendência para a substituição do 
consumo de água por bebidas açucaradas, principal-
mente nas crianças e adolescentes. 
O consumo de água na sua forma natural deve ser a 
fonte de hidratação de eleição. O recurso a bebidas 
que não contenham açúcar, álcool e café pode facili-
tar a ingestão de líquidos. São exemplos de alterna-
tivas ao consumo de água na forma natural:
— água aromatizada com pedaços de fruta da épo-
ca (laranja, limão, lima, morango, ananás, ...);
— água aromatizada com especiarias ou ervas aro-
máticas (canela, estrelas-de-anis, hortelã, manjeri-
cão, alecrim, …);
— tisanas (cidreira, tília, camomila, limão, …);
— cevada, ou outra bebida à base de cereais.

No dia 22 de março celebra-se o Dia Mundial da 
Água e com a chegada da primavera a temperatura 
vai começar a subir…. Aproveite para aferir a sua in-
gestão diária de líquidos, e para bem da sua saúde, 
beba mais água.

Elisabete Araújo
Nutricionista do Hospital de Braga

60



Um sorriso nos lábios e Medicamares no coração

Rua António Geraldino Meneses, Bloco 1, Loja A
4720-070 Ferreiros, Amares

t. 253 173 636
m. 960 045 234
www.medicamares.pt | geral@medicamares.pt

Corpo Clínico Medicina Dentária Especialidades

Dra. Marta Melo
Dra. Ana Avelar
Dra. Maria Lourenço
Dr. Manuel Rodrigues
Dr. António Cabral
Dra. Margarida Ribeiro
Dra. Daniela Gomes
Dra. Eduarda Silva
Dra. Natacha Gigante

Cirurgia Geral
Implantologia
Ortodontia
Ortodontia Invisível
Endodontia
Dentisteria Estética
Odontopediatria
Oclusão/ Disfunção 
da ATM

Medicina Geral e Familiar
Psicologia
Nutrição
Terapia da Fala
Fisioterapia
Medicinas Alternativas
Pediatria

A Médicamares é uma clínica multidis-
ciplinar, construída de raiz para dar 
resposta a uma necessidade de saúde 
global e à atual legislação sobre aces-
sibilidades. Através da educação, pre-
venção, tratamento curativo e reabili-
tação continuamos a proporcionar aos 
nossos utentes uma melhor condição 
de saúde que se irá refletir numa me-
lhor qualidade de vida. A nossa equipa 
é constituída por profissionais altamen-
te especializados com elevado conheci-
mento científico, capazes de disponibili-
zar um atendimento personalizado.

Todos juntos, 
queremos fazer sorrir 

os nossos utentes 
todos os dias!

 2.o
ANIVERSÁRIO
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SABORES 
TÃO NOSSOS
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Quando o assunto é boa 
comida, todos os motivos são 
válidos para juntarmos família 
ou amigos à mesa. Temos 
sabores vindos do mar, do 
rio ou simplesmente da rica 
terra que nos rodeia e que 
nos proporciona produtos de 
excelência. Conheça alguns 
restaurantes onde pode 
degustar uma refeição de 
qualidade, onde é mantida 
a tradição que devemos 
preservar!
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Comer no Dom Augusto é comer em casa. A aposta 
na cozinha tradicional portuguesa e na simplicidade, 
confere-lhe grau de mestre na hora de servir. E quem 
lá vai, normalmente, gosta e volta. O arroz de pato, o 
bacalhau à Braga, o bacalhau com natas, a vitela ou o 
pica no chão são alguns dos pratos mais apreciados. 
Os doces são caseiros e deliciosos. Tudo isto, regado 
com os melhores vinhos e sangria. A decoração é bo-
nita e o ambiente é acolhedor. Com dias de música 
ao vivo e fados.  

Rua de São Vicente, n.º 222 | 965 239 320
Horário: De segunda a sábado, das 12h00 às 15h00 e das 
19h00 às 23h00.

Situado bem no coração de Vila Nova de Famalicão, 
este espaço, como o próprio nome indica, é ideal para 
os amantes de carne. Distingue-se pela seleção de 
cortes nobres destinados à grelha, entre outros tipos 
de carne, mas também apresenta muitos e diversifi-
cados pratos e petiscos como alternativa, igualmente 
deliciosos. A carta de vinhos foi idealizada para fazer o 
casamento perfeito com todos os sabores. Aproveite 
para apreciar os cocktails de autor e as sangrias ver-
dadeiramente saborosas e refrescantes.

Avenida 25 de Abril, n.º 22 | 935 441 144
Horário: De terça a quinta, das 12h00 às 15h00, e das 19h30 
às 24h00. Às sextas e sábados, das 12h00 às 15h00 e das 
19h30 às 02h00. Aos domingos, das 12h00 às 15h00.

Dom Augusto

ME.AT

Tradicional | Braga

Steakhouse | Famalicão 

Numa praceta antiga, carregada de lembranças que 
o tempo preservou, funciona este espaço acolhedor 
onde a comida é bem portuguesa. E bem saborosa! 
Feita por mãos de quem conhece os aromas e sabores 
do Minho. Os pratos são elaborados com ingredientes 
selecionados da região, alguns vindos diretamente do 
produtor. Não faltam a petinga, as pataniscas, os ro-
jões. Depois há pratos tão nossos como o Arroz de Sar-
rabulho, as opções de bacalhau, ou a Posta de Vitela 
à Petiscas. A carta de vinhos representa uma seleção 
do que de melhor se produz em terras portuguesas.

Largo da Alegria - Arcozelo | 964 006 607
Horário: De terça a domingo, das 11h00 às 16h00 e das 
18h00 às 24h00.

Aqui é possível apreciar um momento de qualida-
de à volta dos sabores, da cultura e da arte. A cozi-
nha é de raiz tradicional portuguesa, onde o arroz 
de polvo, as bochechas de porco preto, a costele-
ta de carne maturada, ou o bacalhau com migas 
e enchidos são alguns dos intérpretes principais. 
Tudo regado com os melhores vinhos, numa carta 
onde constam 230 referências de todas as regiões 
do país. A elegante decoração e aposta no design 
tornam o ambiente requintado e descontraído.

Av. Repatriamento dos Poveiros, n.º 505 | 931 498 947
Horário: De terça a quinta, das 12h00 às 15h00 e das 
19h00 às 23h00. Às sextas, sábados e domingos, das 
12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h30.

Portuguesa | Ponte de Lima

Europeia | Póvoa de Varzim

e s p a ç o s

Petiscas

505
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Vermute
O vinho de 
Hipócrates

A origem desta bebida remonta a 
Hipócrates, em 460 a.C., uma das maiores 
figuras da história da Medicina, que 
macerava flores de losna e de dictamno 
com vinho doce, para uso medicinal. 
O nome surge do alemão wermut, que 
significa absinto. No século XIX, em Turim, 
Itália, a bebida ganhou a forma conhecida 
hoje em dia. Uma bebida alcoólica à base 
de vinho e adição de flores, frutas, plantas 
ou ervas aromáticas. Classificado como 
aperitivo, pode ser saboreado de maneira 
simples, com um pouco de gelo e limão, ou 
na preparação de cocktails. 

Negroni 
Sbagliato

Um fresco e poderoso Negroni Sbagliato. Esta é 
a nossa proposta para esta edição. Contamos com 
a amabilidade do Pátio da Sé, que o preparou para 
si. Anote a receita. Num copo alto, coloque três pe-
dras de gelo. Acrescente 2,5 cl de vermute Martini 
Rosso, 2,5 cl de Campari e encha com espuman-
te Prosecco. Mexa um pouco, decore com uma 

rodela de laranja e já está. Um aperitivo com 
muita personalidade para beber com toda 

a calma do mundo.

TXT Vasco Alves  /  PIC Ana Marques Pinheiro
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PÁTIO DA SÉ

Rua D. Paio Mendes | Braga

Um espaço imponente que chama desde logo a 
atenção pela altura do pé direito, mas também pela 
decoração surpreendente, onde se destaca a cal-
çada portuguesa e o azulejo tradicional, fazendo-
-nos lembrar os típicos pátios nacionais. Mas, este 
bar distingue-se principalmente pelo glamour e 
bom ambiente. O espaço perfeito para descontrair 
e aproveitar a noite em boa companhia, com bebi-
das premium, cervejas artesanais, boa música e fes-
tas temáticas. Pode ainda apurar o palato, com as 
tábuas de queijos e enchidos. Um espaço multiface-
tado, bem perto de si. Junto à Sé de Braga!

RIVA

Lugar de Casares, Giela | Arcos de Valdevez

O Riva é um dos espaços mais apreciados em Arcos 
de Valdevez. Ponto de encontro para muitos ami-
gos, onde aproveitam para confraternizar e beber 
um copo, é especial também para uma saída a dois, 
ou para um simples café da manhã em família. Com 
uma vista privilegiada sobre o rio Vez, cativa pelo 
bom ambiente, pela simpatia do seu staff e pela ex-
celência do serviço. A esplanada é espetacular, ideal 
para dias e noites mais quentes. Festas temáticas, 
djs e música ao vivo são momentos habituais. Aqui, 
a festa está sempre garantida!

CHEZ CAFÉ CAFÉ

Praça Dona Maria II, 358 | Famalicão

O ambiente requintado, a decoração elegante, a 
música de qualidade e o serviço premium são vários 
predicados que fazem do Chez Café Café um dos 
bares de eleição em Vila Nova de Famalicão. É ideal 
para um início de noite divertido, entre brindes de 
cocktails e registos musicais variados, que vão do 
soul ao house. Acredite, as good vibes passam por 
aqui e a criatividade das bebidas não tem limites. 
Uma garantia de bons e memoráveis momentos en-
tre amigos. Comprove!

b e b i d a s
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@anapereira.hairandmakeup w w w . r e v i s t a m i n h a . p t

VEJA O VÍDEO 

T
er o cabelo liso é o sonho de muitas mu-
lheres, mas também é o problema de 
muitas quando falamos de um cabelo 
fino. Fios muito finos e sem textura são 
sinónimo de um cabelo completamente 
“escorrido”, com ausência de volume e, 

na maior parte dos casos, com muita tendência para 
ficar oleoso.
Para conseguir um aspeto de cabelo acabado de 
sair do cabeleireiro, temos algumas dicas para si!

Lavar o cabelo 
O maior segredo para conseguir moldar o cabe-
lo com prancha e secador está sem dúvida na 
lavagem!
Deve escolher um shampoo que elimine todos os 
resíduos do couro cabeludo, massajar durante al-
guns minutos e aplicar máscara/condicionador ape-
nas nas pontas do cabelo. 

Corte e Coloração
O corte adequado pode fazer toda a diferença quan-
do falamos de cabelos finos sem volume. Opte por 
um corte mais escalado: desta forma, a parte de 

cima do cabelo fica mais curta e, consequentemen-
te, mais leve, deixando o cabelo com mais volume.
A cor certa também pode ser importante para ga-
rantir um volume extra. Um pouco de luzes feitas de 
forma correta podem dar a sensação de profundida-
de ao seu cabelo.
Se optar por esta técnica é importante hidratar e 
nutrir para uma cor perfeita durante vários meses.

Produtos de styling
Para auxiliar na secagem, aplique um spray especí-
fico para dar volume à raiz. 
Depois de lavar, divida o cabelo em pequenas ma-
deixas e aplique o spray na raiz. De seguida, escove 
o cabelo e seque com o secador sem enxaguar.

O secador é o melhor amigo
Sabemos que parece estranho recomendar o uso 
de secador quando todos os artigos sobre cabe-
los saudáveis o descrevem como “vilão”, no entan-
to, para quem deseja um cabelo com volume e sem  
frizz é indispensável.
Além disso, quando usado corretamente, não cau-
sará malefícios ao seu cabelo.

COMO DEIXAR O 
CABELO LISO COM 

MAIS VOLUME
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Seque o cabelo com a cabeça para baixo e divida 
o cabelo em pequenas madeixas. Foque-se apenas 
na raiz e seque desde a nuca até à zona da frente. 
Depois de toda a raiz bem seca, deve secar as pon-
tas e utilizar uma escova larga para dar mais “cor-
po” ao seu penteado. Coloque a escova por baixo da 
raiz e acompanhe com o secador, levando-os até às 
pontas.
Repita o processo pelo cabelo todo e para finalizar 
aplique um pouco de spray fixador.

70



16
Creme com croutons de alho

de

Dos e s :
88 D i f i c u l d a d e : 1  e m  51  e m  5

Tempo : 
2  e m  52  e m  5

de
Bolo Inglês

Dos e s :
1212

D i f i c u l d a d e : 
2  e m  52  e m  5Tempo : 

3  e m  53  e m  5

C O L E C I O N ÁV E L
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Creme 
com croutons 
de alho
Ingredientes
Pão integral
6 c. sopa de azeite
4 dentes de alho
Queijo feta q.b
Legumes a gosto (cenoura, couve, 
abóbora, cebola)
Sal e pimenta q.b

Preparação

1. Comece por cortar o pão em pequenos 
cubos, com cerca de 2 cm.

2. Pique o alho, derreta a manteiga e 
misture. Tempere com sal e pimenta.

3. Envolva os cubos na mistura e 
coloque-os num recipiente para 

irem ao forno até dourarem (cerca de dez 
minutos).

4. Retire os cubos e reserve.

5. Corte os legumes, tempere-os com sal 
e pimenta e leve-os a refogar numa 

panela com o azeite e a cebola.

6. Depois de alguns minutos, cubra-os 
com água, sem os afogar. Leve a lume 

médio e, quando a água começar a ferver, 
deixar cozinhar por quinze minutos.

7. Com a varinha, triturar tudo até formar 
um creme. Servir com um fio de azeite, 

os croutons e um pouco de queijo feta.

Bolo Inglês
Ingredientes
4 ovos
200g de açúcar amarelo
125g de manteiga derretida
100g de farinha
1 c. de sopa de fermento em pó
80g de frutos secos picados
80g de frutas cristalizadas picadas
3 c. sopa de rum
Geleia de marmelo para pincelar
Sal q.b

Preparação

1. Comece por pré-aquecer o forno a 
180°C e unte uma forma de bolo inglês.

2. Num recipiente, bata a manteiga 
derretida com o açúcar até obter uma 

mistura cremosa, acrescente o rum e volte 
a bater. 

3. Adicione os ovos, um a um, e a farinha 
aos poucos, batendo bem entre cada 

adição. 

4. Enfarinhe os frutos secos e 
cristalizados, e envolva-os na massa.

5. Verta a massa na forma e leve ao 
forno durante uma hora.

6. Verifique se o bolo está cozido com um 
palito.

7. Deixe arrefecer e decore com frutas 
cristalizadas a gosto.

Lagarta 
do Pinheiro
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Lagarta 
do Pinheiro

A lagarta do pinheiro é uma praga 
em Portugal. Até maio estes inse-
tos saem do pinheiro e enterram-se 
no solo para continuar o desenvol-
vimento.
O contacto deste inseto com os 

cães é muito perigoso e pode ser até fatal. A lagar-
ta do pinheiro tem recetáculos com pelos urtican-
tes com substâncias tóxicas que provocam reações 
graves.
Nas zonas onde há a lagarta do pinheiro, é impor-
tante que não haja qualquer contacto.
Para além do pinheiro bravo, ataca outros pinhei-
ros como o silvestre, o laríceo, o manso, o insígne, e 
o pinheiro de alepo, assim como Cedrus Atlântica, 
Cedrus Deodara e Cedrus do Líbano.
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tural através do voo dos adultos ou através da circu-
lação de plantas, ou partes de plantas hospedeiras. 

No que diz respeito às medidas a tomar, o Instituto 
aconselha a aplicar cintas adesivas nos troncos das 
árvores embebidas em cola à base de poli-isolbu-
tadieno para captura das lagartas aquando da pro-
cissão de enterramento, proceder à recolha manual 
e queima das lagartas encontradas no solo (cuida-
do com os pelos urticantes) e mobilizar o solo, nos 
locais onde se suspeita de enterramento, para des-
truição das pupas. De realçar que este é um trata-
mento dispendioso.

“As medidas de controlo para a processionária de-
vem ser tomadas pelos proprietários/gestores das 
árvores afetadas. No caso da aplicação de inseti-
cidas, devem ser observadas as normas de higie-
ne e segurança e só podem ser aplicados insetici-
das aprovados pela Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária (DGAV), seguindo os requisitos legais 
de comercialização e aplicação de produtos fitofar-
macêuticos, pelo que deve sempre consultar o site 
DGAV antes de qualquer aplicação”, explica.

A Direção-Geral de Saúde alerta que nas escolas e 
outros locais onde estejam presentes crianças, se 
impeça o acesso à zona das árvores atacadas, sobre-
tudo na altura em que as lagartas descem da árvore.

As também chamadas processionárias chegam a 
ter até cinco metros de comprimento. As lagartas 
mexem-se em jeito de “procissão”, umas atrás das 
outras. 

No caso de desconfiar que o seu cão tenha tocado 
no inseto, há vários sintomas a ter em atenção como 
alterações na língua (aumento do volume, mudança 
de cor), o focinho inchado, salivação excessiva, co-
michão na face, vómitos, falta de apetite e apatia. 
A língua costuma ser a parte do corpo mais afetada, 
porque o animal usa-a para explorar o inseto. Trata-
-se de uma questão de segundos onde o cão está 
normal e depois do contacto pode passar a estar em 
perigo de vida. 
Se observar alguma reação, desloque-se de imedia-
to ao veterinário. Um atendimento rápido pode fa-
zer a diferença entre a vida e a morte. 

Em casos considerados ligeiros, a recuperação pode 
demorar dez dias. Em casos mais graves terá de ser 
necessária a hospitalização e, nos muito graves, a 
remoção de tecidos mortos. 
Segundo o portal Saúde Animal 24, as crianças e os 
cães são os principais afectados.
“Se vir ninhos de lagarta do pinheiro deve tomar as 
medidas de controlo necessárias”, alertam.
O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 
indica que o inseto pode dispersar-se de forma na-
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Rua do Mirão, 136, Vilela | 4830-818 Póvoa de Lanhoso 
Tel: 253 257 888 • info@panteracorderosa.pt

Em 2020 a Pantera Cor de Rosa tem como 
principais objectivos o início do seu projecto 
Páleo em parceria com a Associação Páleo 
XXI e o arranque do processo de certificação 
IFS. São dois vectores de evolução empresarial 
de extrema importância. Por um lado, 
inovação numa vertente alimentar cada vez 
mais procurada e, por outro, o reforço nas 
garantias de qualidade e segurança alimentar. 
2020 apresenta-se assim como um ano de 
afirmação, no momento em que a Pantera Cor 
de Rosa completa 35 anos de História.

35 anos 
a Criar 

Sabores

www.panteracorderosa.pt



Colorimetria: 
Descubra 

a sua paleta 
de cores!

Na edição de novembro falamos do tipo de combinações que 
pode fazer com as suas peças de roupa em termos de cores: mo-
nocromáticas, análogas, complementares ou tríades. Este mês 
falamos-lhe de Colorimetria, uma ciência conhecida em diversas 
áreas para determinar cores a partir de avaliação de matiz, inten-
sidade e saturação. Vamos descobrir como escolher as melhores 
cores para os seus tons?

m o d a
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Temperatura da pele
Em primeiro lugar, deve começar por descobrir o 
tom da sua pele, para que perceba as cores em que 
deve apostar e as que deve evitar utilizar perto do 
rosto. Há três temperaturas diferentes: quente, fria e 
neutra. Como descobri-las?

Analise as veias do seu antebraço. Se elas forem 
azuladas ou arroxeadas, a sua pele é fria. Se forem 
mais esverdeadas e amareladas, é quente. Se você 
não conseguir identificar a diferença entre as duas 
cores, é neutra.
Escolha um tecido dourado (tons quentes) e um pra-
teado (tons frios). Coloque-os perto do rosto, um de 
cada vez. A opção que lhe parecer mais harmoniosa 
ou bonita vai ditar a sua temperatura: se o dourado 
lhe ficar melhor, é quente; se for o prateado, é fria.

Características
A pele de tom quentes geralmente está associa-
da a tons médios. Quando exposta ao sol, esta pele 
tende a ficar bronzeada. O melhor será apostar em 
acessórios, como brincos, em tons dourados.

A pele de tons frios habitualmente é bastante cla-
ra, ou bastante escura. Se exposta ao sol, esta pele, 
muitas vezes rosada ou avermelhada, pode mesmo 
queimar. Acessórios em prata costumam ser uma 
boa opção.

E agora?
Definida a cor da sua pele, deve olhar também 
para a cor dos olhos e, de seguida, para a cor do 
seu cabelo. Depois de analisadas essas caracterís-

ticas, poderá olhar para as paletas de cores que 
mais a poderão favorecer… Sem esquecer a esta-
ção do ano em que se encontra! Outono e prima-
vera correspondem a paletas mais quentes, inver-
no e verão a mais frias.

Primavera: se tem olhos e cabelos mais claros, a sua 
paleta de cores é esta. A primavera consiste em tons 
de rosa, azul, roxo, verde e castanho.

Outono: esta paleta é perfeita para as mulheres de 
cabelos e olhos escuros! As suas cores possuem 
tons mais quentes e intensos, como o vermelho, 
castanho e verde.

Verão: a paleta de verão fica muito bonita em mu-
lheres de cabelos e olhos claros, a puxar para o acin-
zentado. As cores são opacas e frias.

Inverno: se tem o cabelo escuro e olhos acinzenta-
dos, a paleta de inverno deve ser a sua grande apos-
ta! Prefira tons como o azul marinho e preto.

O que fazer?
Estes testes não substituem análises profissionais: 
existem vários consultores de moda e imagem por 
todo o país que a podem ajudar a descobrir as suas 
cores sem margem para erro. Através destas dicas 
já consegue ter uma ideia mais aproximada das co-
res que a favorecem mais, mas tenha em atenção 
que as paletas sazonais ainda se dividem em 12 sub-
tons. Falaremos deles na próxima edição! Entretan-
to lembre-se que o estilo é uma coisa muito pessoal 
e que deve, sobretudo, apostar naquilo que a faz 
sentir confiante e bonita!
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O povo, na sua sapiência, tem por 
costume dizer “março, marça-
gão, de manhã Inverno, de tarde 
Verão”, para justificar as manhãs 
chuvosas e as tardes agradáveis 
que se registam por estes dias.

Eu sou muito sincero, passear à chuva é coisa que 
não me agrada muito, embora, confesso, por vezes 
faça bem, dependendo do estado de espírito. Mas, 
na generalidade, confesso, em dias de chuva prefi-
ro ficar ao borralho.
E se a promessa é de uma tarde com sol? Aí, já é 
diferente. Arranjamos uma manhã com uma ativi-
dade abrigada e, para depois de um almoço acon-
chegante, uma tarde onde se possa usufruir do ar 
puro.
Perante isto, o meu rumo neste mês de março é a 
cidade de Barcelos, a terra do galo e um território 
detentor de um imenso património ligado à histó-
ria de Portugal.
E por falar no mundialmente conhecido galo de 
Barcelos, a manhã, previsivelmente chuvosa e de 
Inverno, dedico-a ao Museu da Olaria, situado na 
rua Cónego Joaquim Gaiolas, mesmo no centro da 
cidade.
Inaugurado numa sala por baixo do Paço dos Con-
des em 1963, em plena Festa das Cruzes, este espa-
ço museológico teve a sua origem na coleção parti-
cular de Joaquim Sellés Paes Villas Bôas, composta 
por cerca de 700 peças em olaria recolhidas entre 
1920 e 1952.
Já em 1982, a Câmara de Barcelos decidiu transfe-
rir o museu para a Casa dos Mendanhas, que tinha 
ficado devoluta, onde se encontra até aos nossos 
dias. Esta transferência foi o passo decisivo para a 

Passagem por 
Barcelos

criação de um verdadeiro museu em Barcelos to-
talmente dedicado à olaria nacional. Foram adqui-
ridas coleções em centros de produção de olaria 
extintos, ou em vias de extinção, o que fez crescer 
ainda mais todo o espólio.
Durante este mês de março, é possível ver a ex-
posição temporária “Geração Mistério”, sobre uma 
das famílias mais importantes da olaria barcelense. 
Outra exposição temporária é “Barros do Telhado”, 
fruto de um projeto intitulado “Casa do Barro”, que 
nasceu do protocolo entre as Câmara de Barcelos 
e do Fundão. Não perca também a exposição “Ola-
ria Norte de Portugal”, composta de peças de louça 
utilitária provenientes dos mais importantes cen-
tros oleiros do norte do país. Antes de sairmos do 
museu, tenho uma boa notícia... A entrada é gratui-
ta, a não ser que pretenda uma visita guiada.
Depois de uma manhã bem passada no Museu da 
Olaria, e acreditando que o povo tem sempre razão, 
a tarde vai ser ao ar livre, num lugar de grande be-
leza. Saímos do centro de Barcelos e vamos até ao 
Monte da Franqueira.
Para lá chegar não são necessárias grandes indi-
cações, uma vez que a sinalização existente é a 
suficiente, havendo, até, diferentes formas de lá 
chegar. Uma delas é, depois de atravessar a pon-
te antiga, seguir por Barcelinhos, em direção à Pó-
voa de Varzim, sem se afastar muito da cidade, tem 
logo após um nó rodoviário, um cruzamento onde 
vira à esquerda. A partir daí, não tem que enganar. 
É sempre em frente e a subir. E lá em cima, mais 
uma vez acreditando que, com o “marçagão”, a tar-
de é de verão, prepara-se uma panorâmica exce-
cional. Dizem que, com o tempo limpo consegue 
ver-se o mar. 

p a t r i m ó n i o
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E, se o trouxe até aqui, acredite que não foi só para 
ver a paisagem. Neste local está uma das ermidas 
mais antigas de Portugal que, segundo reza a tra-
dição, foi mandada erguer por Egas Moniz, o aio de 
D. Afonso Henriques.
Mas um dos pormenores mais interessantes do 
Santuário de Nossa Senhora da Franqueira está 
no interior do templo, que os historiadores dizem 
mesmo ser uma relíquia histórica. Trata-se do altar-
-mor em jaspe que D. Afonso, 8.º Conde Barcelos e 
1.º Duque de Bragança, trouxe de Ceuta aquando 
da conquista daquela cidade em 1415 para oferecer 
à Senhora da Franqueira. Segundo os investigado-
res, D. Afonso, filho bastardo de D. João I, acom-
panhou o pai a Ceuta e tomou parte ativa na con-
quista daquela praça africana. Por volta de 1410, o 
Conde de Barcelos foi visitar Jerusalém, tendo pas-
sado por Veneza. No regresso ao reino, tomou par-
te na conquista da Ceuta, ao lado do pai. No final 
da batalha, e na hora da pilhagem, o monarca, se-
gundo Gomes Eannes de Zurara, terá dado ao filho 
o Palácio do Governador Mouro de Ceuta Salá-ben-
-Salá, que este saqueou completamente. Assim, 
entre os troféus da vitória, D. Afonso trouxe consigo 
a mesa e as colunas em jaspe onde comia o Senhor 
de Ceuta e, com elas, mandou fazer o altar-mor da 
ermida da Senhora da Franqueira. 
Voltando à estrada e estando na hora de regressar, é 
natural que os ares do Monte da Franqueira tenham 
aberto o apetite. E, daqui até Esposende é mesmo 
um “tirinho”, a distância ideal para aproveitar o “Mar-
ço com Sabores do Mar”, antes de chegar a casa.
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Capítulo XVI

O cartaz

Já tinham passado seis meses desde a última carta não entregue, desde a última proximidade dos dois, desde 
as últimas expressões ouvidas, desde o último olhar, desde o último toque sem experimentar, desde o último 
dia em que tudo pareceu mais intenso e bonito e real demais. 
Foi difícil para ambos o desaparecimento. Contudo, Camila sentia-se mais tranquila por ter dito o que lhe 
doía no coração há muito tempo, sentia-se em paz, e já não havia aquele peso que nos assombra os passos, 
estava finalmente a seguir sossegada. Por sua vez, Gonçalo percebeu que, finalmente – “Esperamos que não 
muito tarde!” –, o seu amor esteve sempre ali ao pé, sem se dar conta, sem ele sequer se pronunciar. “Oh sen-
timento bonito, por que te escondes tão no fundo de um ser humano?!”. 
Tudo era como se eles fossem ganhando asas e estivessem levemente a criar a sua constelação. Como se eles 
noutra vida já se conhecessem, como se eles agora já gostassem um do outro, até naqueles dias em que não se 
cruzavam, até naqueles dias que ainda não existem. Como se já fosse amor, como se já fosse uma canção que 
só canta amor, que só tem verdade no que exprime. Como se eles só fossem possíveis se ficassem no mesmo 
caminho, na mesma vida, na mesma história. “Só pode ser assim!”.
É difícil de lidar com estas coisinhas que são coisinhas ainda mais pequenas que fazem atrofiar o sistema da 
nossa sanidade mental só porque, às vezes, por milésimos de segundos alguma coisinha muda. Já nem digo 
coisa! É uma frustração como as coisas por vezes ficam penduradas por coisas tão míseras. Não sei como vo-
cês se sentem, mas a mim chateia-me muito o rumo que as coisas têm quando tudo é mais simples do que 
aquilo que parece não ser. Julgo que cada vez mais não é preciso assumir um sentido para as situações e que 
as coisas não têm que assumir uma justificação incrível para só assim serem entendidas. Enfim, acabo de me 
embrenhar num sentido em que nada faz sentido. Aí está a dificuldade de se entender as coisas. “Para quê?”.
É preciso ter coragem para se ir atrás do que se quer, é preciso assumir uma coragem que não se iguala a nada 
a não ser ao que se faz para se ir atrás, mesmo que não dê, mesmo que não resulte. E mesmo que só resulte 
para nós. 
“É assim, eu espero que este amor seja mais do que este borboletar incrível inserido num papel … cheguei a ter 
momentos em que viajei no mesmo comboio que estes dois bonitos. Eles têm que ficar juntos, não vou supor-
tar outro final. Seria como se o mundo terminasse cinzento e amarelo podre.” Borboleta, acho que estamos 
todos a torcer para que estes dois fiquem juntos, e seja lá o que for, que pelo menos sejam mais próximos um 
do outro e que construam este amor como se constrói o amor na sua essência. Mais amor. Mais de Camila & 
Gonçalo. “Oh, yes, please!”. 

c o n t o

JULIANA GOMES
escritora
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Gonçalo ia a caminhar pelas ruas do Porto e avista um cartaz 
enorme. Quando digo enorme, é mesmo enorme. Imaginem 
um frasco repleto de “cenas” lá dentro em que, abrindo-o, ele 
vai rebentar, absolutamente, como se uma chuva de confettis 
pelo ar se fizesse sentir. “E bum!”. Agora. Conseguem imagi-
nar isso em cartaz, mas pregado numa parede, também ela 
enorme? Exato, incrível! Gonçalo foi-se aproximando, pois 
havia uma agitação desassossegada por ali e, chamando-lhe a 
atenção toda aquela azáfama, quis confirmar o que se passa-
va. Estava a ser atraído por gente de todos os tamanhos e for-
mas, e talvez o título, talvez a imagem, talvez a sinopse, talvez 
com tantos “talvez” dentro dele que nunca iremos saber ao 
certo que talvez possa fazer jus ao que ele tem na sua verdade, 
o atraíam cada vez mais e mais. Os seus olhos não lhe permi-
tiam desviar a atenção, como se eles falassem. Cada vez mais 
perto e curioso com o cartaz e sobre o todo o envolvente, foi 
surpreendido. Ficou estupefacto a olhar para o cartaz duran-
te minutos, e levando encontrões das pessoas dos diferentes 
tamanhos e formas que estavam por ali, também elas curio-
sas, não conseguiu reagir. Ouvia-se as pessoas, “Esta história 
deve ser incrível!”, “Temos que vir ao lançamento!”, “Adoro 
um bom romance!”, “Quem será o sujeito da história? Será 
que a autora vai revelar no dia do lançamento?”, “Não aguen-
to, que ansiedade, já leram bem esta sinopse?”, “Já marquei 
na agenda, não falto de certeza”, “Isto parece incrível!”. Gon-
çalo nem queria acreditar que era a Camila do seu coração. 
As pessoas manifestavam uma inquietação no todo daquele 
livro, como se fosse o primeiro livro de romance a ser lança-
do no mundo. Gonçalo não ficou indiferente, e todos os seus 
músculos e órgãos agitaram-se como se ouvissem um con-
certo intenso interno de Mozart. Não queria acreditar que 
era a sua Camila, e que tinha um dia e hora para se encontrar 
com ela … e milhares de pessoas. Claro. “Ui, isto promete!” 
Hmm … acho que mais do que isso, borboleta! 
Eu vou, Camila. Eu vou estar presente. Disse Gonçalo no seu 
pensamento bonito, ao mesmo tempo que o mundo se tornou 
mais especial e uma chuva de estrelas começou a cair sobre 
ele e o amor que tinha destinado nele.  
Camila ia lançar o livro “Procuro-te”, baseado em factos ve-
rídicos. “Really?!”. 

(a próxima edição continuará a acrescentar conffettis de amor 
a esta história)
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Inês Pais
@inesrpais
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Inês Pais tem 27 anos e partilha com o 
mundo receitas vegan e descomplica 
o que muita gente torna complicado. 
Entra agora numa nova fase da vida, 
está grávida de uma menina, a Alma, 
e conta como está a passar por este 
processo, com opções amigas do pla-
neta e longe do consumismo.
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