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O 25 de Abril representa a 
nossa liberdade, porque antes 
havia repressão, vivia-se com 
imenso medo. É o que dizem os 
que conheceram a ditadura.

CARLA LOBO
PAÇOS DE FERREIRA

EMPREGADA COMERCIAL

Tinha 11 anos na altura e 
apanhei um grande susto. No 
Ciclo, fomos todos mandados 
para casa. Para mim a data re-
presenta a liberdade de opinião, 
de expressão.

ILÍDIA SOUSA
FRAZÃO

RECEPCIONISTA

Nada de especial, porque não 
vivi essa data. Não tenho ne-
nhuma experiência do período 
anterior.

MARTA GOMES
PAÇOS DE FERREIRA

FISIOTERAPEUTA

16

ESCREVA-NOS: NATIVAMAGAZINE.LEITOR@GMAIL.COM

OPINIÃO PÚBLICA O que pensa do 25 de Abril?
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A Memória está, nesta edição, na berlinda, com factos, truques e dicas para 
melhorar o seu desempenho. Apesar de se deteriorar com o avançar da idade, esta 
faculdade mental deve ser exercitada tal como um músculo. Se se empenhar a sério em 
melhorá-la, poderá continuar a ter uma boa memória mesmo quando for centenário!

Ainda neste número da revista NATIVA vai encontrar uma reportagem especial 
sobre os Bordados da Terra de Sousa, únicos no país pela diversidade dos seus pontos. 
Na secção Saúde, tire as suas dúvidas sobre a Diabetes. Exercite os seus abdominais 
seguindo a rotina preparada pelo instrutor Juska e descubra as virtudes do physalis. 
Como mais vale prevenir, saiba manusear um extintor e fique a par da respectiva le-
gislação. Este mês sugerimos que visite a Citânia de Sanfins e o seu museu. Conheça 
também uma figura histórica do séc. XVII originária da região: Manuel de Faria e Sousa. 
E que tal testar os seus dotes manuais e aprender a fazer flores com meias de seda?

QUE O MÊS DE ABRIL LHE SORRIA!                    Sílvia Anjos, Directora

MEMÓRIA DE ELEFANTE

PUB
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A NATIVA VALE DO SOUSA 
MAGAZINE É IMPRESSA EM 
PAPEL RECICLADO.
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A NATIVA VALE DO SOUSA MAGAZINE ESTÁ 
INTEGRALMENTE DISPONÍVEL ONLINE PARA 
LEITURA E IMPRESSÃO EM:
HTTP://NATIVAMAGAZINE.WORDPRESS.COM
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N O T Í C I A S

O ExperimentArte 2010 é um 

programa de formação e promoção 

de bandas ou projectos musicais 

individuais do concelho de Paços de 

Ferreira (em que pelo menos metade 

da constituição da banda tem, obri-

gatoriamente, de ser residente ou 

natural deste concelho) permitindo, 

posteriormente, a gravação de um 

single e sua promoção.

A iniciativa divide-se em várias 
fases, que vão desde as inscrições dos 
interessados (que terminaram no pas-
sado dia 26 de Março) e participação 
dos mesmos num processo formativo 
de curta duração, à formação de um 
projecto musical, não sendo contudo 
obrigatório o percurso de todas as fases 
por parte dos inscritos.

Os jovens poderão ainda participar 
em encontros com  personalidades do 
panorama musical português, bem 
como inscrever os respectivos projec-
tos musicais para serem submetidos à 
avaliação de um júri externo e de reco-
nhecido mérito na indústria musical. Se 
ficarem seleccionados passam à última 
fase, que consiste na gravação em es-
túdio de um single; realização de dois 
concertos promovidos pela Câmara 
Municipal; participação na festa final 

O Vocalista dos Per7ume e 
dos Blunder, Tó Zé, é o rela-
ções públicas deste projecto. 
Tozé Brito aceitou também o 
convite da Câmara Municipal 
de Paços de Ferreira para ser 
parte integrante do Experi-
mentArte 2010. 

O ExperimentArte 2010 
compreende workshops e 
cursos em diversas áreas mu-
sicais: bateria, percussões, 
formação musical, música 
tradicional, guitarra, produ-
ção de música em ambiente 
digital, entre outras.

ExperimentArte 2010

da iniciativa, no dia 24 de Setembro 
deste ano; e início de um processo de 
promoção do projecto em parceria 
com o Município.

Aproveitando a visita a Paredes de quatro deputadas 

da Assembleia da República que integram o Grupo de Tra-

balho de Ensino Especial – Raquel Coelho (Coordenadora, 

PSD), Rosalina Martins (PS), Margarida Almeida (PSD) e 

Isabel Galriça Neto (CDS-PP) –, a autarquia proporcionou, 

em Março último, uma visita 

oficial à obra do futuro Centro 

Escolar de Gandra.

Erguido de raiz e já em adiantada fase de construção, o 
edifício desenvolve-se em dois pisos (inclui elevador para 
acesso ao nível superior a pessoas com mobilidade condi-
cionada) em torno de um pátio.

Com uma linguagem arquitectónica que procurou traduzir 
valores de proximidade, identidade e conforto, mas dando 
igualmente garantias de um sentido estético cuidado e de 
reduzida manutenção ao longo do tempo, o Centro Escolar 
de Gandra terá o pré-escolar implantado a poente (3 salas no 
piso térreo e com total autonomia), enquanto o ensino básico 
(16 salas) ocupará toda a restante área nos dois pisos. No 
extremo nascente ficará localizado o ginásio polidesportivo.

O edifício foi projectado de 
forma a minimizar o número de 
funcionários, designadamente 
em áreas de supervisão, gestão 
e segurança, mas também apro-
veitar ao máximo os recursos 
naturais (iluminação natural, 
conforto térmico e acústico) e energias renováveis (solar e 
eólica). No exterior, deu-se preferência à localização dos 
recreios em frentes com melhor exposição solar, salvaguar-
dando-se alguns espaços cobertos para os dias com condições 
atmosféricas mais adversas. Uma horta pedagógica tira 
ainda partido da disponibilidade do terreno complementando 
outras actividades lúdicas e despertando os alunos para os 
valores da vida, do ambiente e dos recursos naturais.

LEIA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DO VALE DO SOUSA NA INTERNET EM:
HTTP:// NATIVAMAGAZINE.WORDPRESS.COM

CENTRO ESCOLAR

DE GANDRA

O CUSTO TOTAL DO CENTRO ESCOLAR ESTÁ ORÇADO 

EM CERCA DE 2 MILHÕES DE EUROS, ESTANDO A 

SUA ABERTURA PREVISTA PARA O PRÓXIMO VERÃO.

Amar a música

www.myspace.com/

experimentartepfr

NOMOFOBIA (INGLÊS NOMOPHOBIA, DE NO MO[BILE], SEM TELEMÓVEL + PHOBIA, FOBIA), S. F.: MEDO CAUSADO PELA POSSIBILIDADE DE FICAR 
SEM CONTACTO ATRAVÉS DO TELEMÓVEL.
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DA ESQUERDA PARA A DIREITA: QUIM ROSCAS, FERNANDO ROCHA, 
PEDRO NEVES, RUI XARA, ZECA ESTACIONÂNCIO, PAULO BALDAIA 
E LUÍS NUNES (GERENTE DO ELITIS).

Na noite do passado dia 6 de Março, o 

ElitisClub, em Paços de Ferreira, promoveu 

um evento de solidariedade pela Madeira. O 

"humor nacional" prontamente 

apadrinhou esta causa nobre.

O programa foi recheado de animação e humor 
com artistas que prometiam, como Fernando Rocha, 
Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, Paulo Baldaia e Rui 
Xara, para além de boa música, excelente convívio e 
a oportunidade de ajudar os madeirenses através do 

leilão de peças únicas 
de jogadores de futebol.

No leilão foram an-
gariados dois mil euros, 
sendo os objectos que 
conseguiram licitações 
mais elevadas: uma t-shirt 
de Ruben Micael, jogador 
do Futebol Clube do Porto 
– 210 euros, comprada por 
Luís Nunes (gerente do 
Elitis); uma t-shirt de Raul 

Meireles, também do Futebol Clube do Porto – 150 euros, 
comprada por Quim Roscas; e uma t-shirt de Reinaldo 
Ventura, jogador de hóquei do FCP – 60 euros, comprada 
por Filipe Ribeiro (B Models).

FERNANDO ROCHA & COMPANHIA

NO ELITISCLUB PELA MADEIRA
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N O T Í C I A S

O Agrupamento Vertical de Escolas de Cristelo 

organizou, no passado dia 25 de Março, um desfile 

de chapéus onde participaram as escolas do pri-

meiro ciclo e jardins de infância do Agrupamento.

Juntaram-se centenas de crianças na Escola EB 
2,3 de Cristelo onde desfilaram os seus chapéus e 
guarda-chuvas, elaborados em casa com a colaboração 
dos pais, uns mais originais que outros, mas todos eles 
com muita cor, muita alegria, anunciando a Primavera. 
Foram vários os temas escolhidos, desde o Mobiliário, 
Alimentação, Reciclagem, Primavera, entre outros.

Chapéus há muitos!

No passado dia 5 de Março, a empresa CALAFE – J. 

Sampaio & Irmão, Lda., sediada em Pombeiro, Felguei-

ras, realizou uma cerimónia de entrega de Certificados 

de Qualidade e Inovação por representantes da APCER 

aos responsáveis da firma.

Joaquim Carvalho, um dos dois sócios da empresa, re-
velou o que acarreta estas certificações, não só ao nível da 
qualidade como também da inovação: «Trata-se de mais 
um passo no crescimento da empresa, que nos obriga a 
mais responsabilidade, a continuarmos a ser ainda mais 
inovadores; estou a falar particularmente na certificação em 
inovação.» Acrescentou ainda que, contudo, «os certificados 
não são perenes» e a CALAFE tem de «fazer por mantê-los, 
continuando a evoluir na qualidade e na inovação».

A CALAFE DETÉM AS MARCAS
DE ÊXITO INTERNACIONAL:
EJECT SHOES E PROPHECY.

CALAFE
Qualidade & Inovação
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UTILIZAR
UM EXTINTOR

POR JOSÉ CARLOS DIAS

CONSULTOR DE SEGURANÇA
geral@alarsat.pt

Utilizar correctamente um Extintor de incên-

dio pode salvar vidas, extinguir o fogo nascente 

ou controlá-lo até à chegada dos Bombeiros.

Desde o dia 1 de Janeiro de 2009, uma nova Legislação 
regulamenta as empresas que efectuam Manutenção a 
Extintores, de forma a haver uma maior credibilidade deste 
sector de actividade. Os seguintes requisitos passaram a 
ser obrigatórios:

Possuir um Serviço Certificado de acordo com a NP 
4413:2006;
Ter pelo menos um Técnico Certificado de acordo com 
a NP 4413:2006;
Fornecer ao Cliente um Relatório de Manutenção 
sempre que efectuar uma ou mais intervenções em 
Extintores de acordo com a NP 4413:2006 (este será o 
documento que as Entidades fiscalizadoras exigirão);
Inscrição na Autoridade Nacional da Protecção Civil 
de acordo com o DL 220/2008 (este processo está 
dependente de uma nova Portaria, pelo que neste 
momento ainda não é possível cumprir).

Por lei, todos os edifícios e carros devem ter extintores 
de incêndio dentro do prazo de validade e em lugares 
acessíveis. Mas muitas vezes não sabemos como usá-los. 
Vale a pena aprender, porque  numa emergência ele será o 
seu melhor aliado para apagar o fogo ou conter as chamas 
até à chegada dos bombeiros.

É importante que todos nós saibamos manusear um 
extintor. Tão importante, que em termos empresariais a 
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, vem regu-
lamentar que todos os funcionários e colaboradores de 
uma empresa (inclusive aqueles que exerçam actividades 
profissionais por períodos superiores a 30 dias por ano nos 
espaços afectos), devem possuir formação no domínio da 
segurança contra incêndio. Esta formação deverá englobar 
sessões informativas com os seguintes objectivos:

Familiarização com os espaços da utilização-tipo e 
identificação dos respectivos riscos de incêndio;
Cumprimento dos procedimentos genéricos de pre-
venção contra incêndios ou, caso exista, do plano de 
prevenção;
Cumprimento dos procedimentos de alarme;



S E G U R A N Ç A
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1. Transporte-o na posição vertical, 
segurando no manípulo;

2. Retire o selo ou cavilha de segurança;
3. Pressione a alavanca;
4. Aproxime-se do foco de incêndio 

progressiva e cautelosamente;
5. Não avance enquanto não estiver 

seguro de que o fogo não o atingirá 
pelas costas;

6. Dirija o jacto para a base das chamas;
7. Varra, devagar, toda a superfície das 

chamas;
8. Actue sempre no sentido do vento;
9. Cubra lentamente toda a superfície 

das chamas;
10. Dirija o jacto para a base das chamas;
11. Em combustíveis líquidos não lance 

o jacto com demasiada pressão, mas 
com inclinação suficiente para evitar 
que o combustível se espalhe;

12. Termine apenas depois de se assegu-
rar que o incêndio não se reacenderá.

OS EXTINTORES PORTÁTEIS
SÃO MUITO ÚTEIS SE OBEDECEREM
A DETERMINADAS CONDIÇÕES:

Devem ser colocados em locais bem visíveis, longe 
do acesso das crianças e de fontes de calor, e devem ter o acesso desobstruído; 
Devem estar carregados e prontos a funcionar; 
O operador deve ler, previamente, o manual de instruções de funcionamento 
(no próprio extintor), por forma a saber utilizá-lo quando necessário; 
A distância máxima a percorrer até um extintor não deve exceder 25metros. 

NÃO SE ESQUEÇA QUE DEVE:
Aproximar-se do fogo cautelo-
samente; 
Avançar apenas quando estiver 
certo que o fogo não o envolve-
rá pelas costas; 
Actuar, quando ao ar livre, no 
sentido do vento. 

ATENÇÃO!
Quando utilizar água como 
agente extintor, é necessário 
verificar sempre se há apare-
lhos eléctricos sob tensão; 
Com líquidos inflamáveis, te-
nha especial atenção ao uso da 
água, para evitar projecções.

Cumprimento dos procedimentos gerais de actuação em 
caso de emergência, tais como os de evacuação;
Instrução de técnicas básicas de utilização dos meios 
de primeira intervenção, nomeadamente os extintores 
portáteis.

Antes de iniciar o combate a um foco de incêndio, 
deverá analisar qual o material combustível e qual o 
agente extintor mais adequado:

Extintor de Água – Indicado para fogos que re-
sultam da combustão de materiais sólidos de na-
tureza orgânica (madeira, plástico, papel, cartão).
Extintor de Pó Químico – Indicado para a 
maioria dos fogos, contudo, pode ter efeitos 
prejudiciais quando utilizado sobre os equipa-
mentos eléctricos/electrónicos.
Extintor de CO2 – Indicados para fogos que 
resultam da combustão de equipamentos eléc-
tricos/electrónicos.

 

Durante a utilização do extintor, deverá actuar com firmeza e 
decisão sem se arriscar demais; manter a calma; desligar todos 
os circuitos eléctricos/gás envolvidos e constatar não haver 
risco de explosão. Mesmo que não haja acidentes pessoais 
provocados pelo incêndio, na maioria das vezes os trabalha-

dores ficam privados do seu trabalho habitual, durante 
um período de tempo considerável. É pois necessário 
assegurar as medidas visando impedir que o fogo de-

flagre ou, quando tal acontece, impedir a sua propagação.
Desta forma, é de extrema importância que todos nós, 

enquanto profissionais mas também a nível particular, este-
jamos aptos a utilizar, prontamente, qualquer equipamento 

de combate ao fogo existente à disposição.

Saiba qual o tipo mais 
indicado para cada caso 
e como manuseá-lo.

MANUSEAR UM EXTINTOR
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O QUE É A DIABETES?

É uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento 
do açúcar no sangue (glicose). À quantidade de açúcar no 
sangue chama-se glicemia; o aumento da glicemia designa-
se por hiperglicemia.

QUEM ESTÁ EM MAIOR RISCO DE SER DIABÉTICO?

Pessoas com familiares directos com diabetes.

Homens e mulheres obesos.

Homens e mulheres com tensão arterial alta ou níveis 
elevados de colesterol no sangue. 

Mulheres que contraíram a diabetes na gravidez (dia-
betes gestacional).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
WWW.APDP.PT 

WWW.PORTALDASAUDE.PT

QUESTIONÁRIO SOBRE DIABETES

Crianças com peso igual ou superior a quatro quilogra-
mas à nascença.

Doentes com problemas no pâncreas ou com doenças 
endócrinas.

COMO SE FAZ O DIAGNÓSTICO DA DIABETES?

Se sentir alguns dos sintomas referidos no quadro da 
página seguinte, deve consultar o seu médico que lhe pedirá 
para realizar análises ao sangue e à urina.

PODE SER DIABÉTICO SE:

Tiver uma glicemia ocasional de 200 miligramas por 
decilitro ou superior com sintomas. 

Tiver uma glicemia em jejum (oito horas) de 126 mi-
ligramas por decilitro ou superior em duas ocasiões 
separadas por curto espaço de tempo.

POR ANTÓNIO LUÍS MOREIRA

ENVIE-NOS AS SUAS QUESTÕES OU SUGESTÕES PARA:
NATIVAMAGAZINE.LEITOR@GMAIL.COM 

MÉDICO | a.lmoreira@gmail.com 
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QUE TIPOS DE DIABETES EXISTEM?

Os tipos mais frequentes de diabetes são:

DIABETES TIPO 2 (Diabetes Não Insulino-Depen-
dente) – É a mais frequente (90 por cento dos casos).  
O pâncreas produz insulina, mas as células do orga-
nismo oferecem resistência à acção da insulina. O 
pâncreas vê-se, assim, obrigado a trabalhar cada vez 

PUB

NOS ADULTOS – A diabetes é, geralmente, do tipo 2 
e manifesta-se através dos seguintes sintomas:

Urinar em grande quantidade e muitas mais vezes, 
especialmente durante a noite (poliúria).
Sede constante e intensa (polidipsia).
Fome constante e difícil de saciar (polifagia).
Fadiga.
Comichão (prurido) no corpo, designadamente nos 
órgãos genitais.
Visão turva.

NAS CRIANÇAS E JOVENS – A diabetes é quase 
sempre do tipo 1 e aparece de maneira súbita, sendo os 
sintomas muito nítidos. Entre eles encontram-se:

Urinar muito, podendo voltar a urinar na cama. 
Ter muita sede.
Emagrecer rapidamente.
Grande fadiga, associada a dores musculares intensas. 
Comer muito sem nada aproveitar. 
Dores de cabeça, náuseas e vómitos.

É importante ter presente que os sintomas da diabetes 
nas crianças e nos jovens são muito nítidos. Nos adultos, a 
diabetes não se manifesta tão claramente, sobretudo no 
início, motivo pelo qual pode passar despercebida durante 
alguns anos. 

mais, até que a insulina produzida se torna insufi-
ciente e o organismo tem cada vez mais dificuldade 
em absorver o açúcar proveniente dos alimentos.  
Este tipo de diabetes aparece normalmente na ida-
de adulta e o seu tratamento, na maioria dos casos, 
consiste na adopção de uma dieta alimentar, por 
forma a normalizar os níveis de açúcar no sangue. 
Recomenda-se também a actividade física regular.  
Caso não consiga controlar a diabetes através de dieta e 
actividade física regular, o doente deve recorrer a medi-
cação específica e, em certos casos, ao uso da insulina.  

DIABETES TIPO 1 (Diabetes Insu-
lino-Dependente) – É mais rara. 
O pâncreas produz insulina em 
quantidade insuficiente ou em 
qualidade deficiente ou ambas 
as situações. Como resultado, as 
células do organismo não con-
seguem absorver, do sangue, o 
açúcar necessário, ainda que o seu nível se mantenha 
elevado e seja expelido para a urina. Contrariamen-
te à diabetes tipo 2, a diabetes tipo 1 aparece com 
maior frequência nas crianças e nos jovens, poden-
do também aparecer em adultos e até em idosos.  
Não está directamente relacionada, como no caso da 
diabetes tipo 2, com hábitos de vida ou de alimentação 
errados, mas sim com a manifesta falta de insulina. Os 
doentes necessitam de uma terapêutica com insulina 
para toda a vida, porque o pâncreas deixa de a produ-
zir, devendo ser acompanhados em permanência pelo 
médico e outros profissionais de saúde. 

DIABETES GESTACIONAL – Surge durante a gravidez e 
desaparece, habitualmente, quando concluído o período 
de gestação. No entanto, é fundamental que as grávidas 
diabéticas tomem medidas de precaução para evitar que 
a diabetes do tipo 2 se instale mais tarde no seu organis-
mo. A diabetes gestacional requer muita atenção, sendo 
fundamental que, depois de detectada a hiperglicemia, 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS TÍPICOS DA DIABETES?

»
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seja corrigida com a adopção de uma dieta apropriada. 
Quando esta não é suficiente, há que recorrer, com a 
ajuda do médico, ao uso da insulina, para que a gravi-
dez decorra sem problemas para a mãe e para o bebé.  

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS COMPLI-

CAÇÕES DA DIABETES?

Com o passar dos anos, as pessoas 
com diabetes podem vir a desenvolver 
uma série de complicações em vários ór-
gãos do organismo. Aproximadamente 
40 por cento das pessoas com diabetes 
vêm a ter complicações tardias da sua 
doença. Estas complicações evoluem de 
uma forma silenciosa e muitas vezes já 
estão há algum tempo instaladas quan-
do se detectam. Hoje é possível reduzir 
os seus danos através de um controlo 
rigoroso da glicemia, da tensão arterial 
e dos lípidos (gorduras no sangue) 
bem como de uma vigilância periódica 
dos órgãos mais sensíveis (fundo do 
olho – retina, rim, coração cérebro...). As 
complicações tardias são causadas principal-
mente por lesões dos vasos. Os vasos sanguíneos 
conduzem através do sangue, oxigénio e nutrientes para 
os vários territórios do nosso corpo, as lesões desses vasos 
comprometem a alimentação dos tecidos e órgãos com 
graves consequências. As alterações ao nível dos grandes e 
médios vasos (doença macrovascular) têm repercussões ao 
nível do cérebro, coração e pés. As lesões nos pequenos vasos 
(doença microvascular) são responsáveis por alterações no 
fundo do olho (retina), rins e nervos periféricos.

COMO SE TRATA A DIABETES?

Na DIABETES TIPO 2 o primeiro passo implica uma alte-
ração naquilo que o diabético come e quando come e na 

actividade física que efectua diariamente (exercício regular), 
permitindo assim fasear os nutrientes de forma mais equilibra-
da evitando 2 ou 3 grandes refeições diárias. Frequentemente 
este primeiro passo é suficiente para manter a diabetes con-

trolada pelo menos durante algum tempo. 
Quando a doença não está controlada, 
apesar do paciente cumprir estas re-
gras, é necessário fazer tratamento com 
comprimidos (antidiabéticos orais) e em 
certos casos associar a insulina.     

    
O objectivo do tratamento da DIABE-

TES TIPO 1 é manter o açúcar (glicose) no 
sangue o mais próximo possível dos va-
lores normais. Este tratamento engloba 
sempre a insulina, regras de alimentação 
e exercício físico regular.

Na DIABETES GESTACIONAL os ob-
jectivos do tratamento são os mesmos 
e consistem nas regras de alimentação, 
exercício e se necessário insulina (os 
comprimidos para a diabetes estão 
contra-indicados na gravidez).

Em todas as formas de diabetes cada vez mais se promove 
a educação e responsabilização da pessoa diabética no seu 
tratamento através da autovigilância e autocontrole, englo-
bando determinação da glicemia (capilar) e nalguns casos 
testes de urina feitos diariamente pelo doente, permitindo 
o ajuste da medicação (insulina) e da alimentação.

a a mãe e para o bebé.
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ATENÇÃO AOS DOCES

EXERCÍCIO FÍSICO: OBRIGATÓRIO

CANELA: RECOMENDA-SE

»



O cravo tornou-se símbolo da Re-
volução de Abril por casualidade. No 
dia 25 de Abril de 1974 estava prevista 
a inauguração de um restaurante no 
edifício Franjinhas, à rua Braancamp, 
em Lisboa. Para o efeito, a gerência 
havia encomendado molhos de cravos 
a uma florista do Rossio. Nessa manhã, 
quando ela se preparava para entregar 
a encomenda, deu com as tropas do 25 
de Abril pelo caminho. Adivinhando 
que a inauguração já não iria ocorrer e 
ao mesmo tempo feliz com a eminência 
do derrube do regime opressor, come-
çou a oferecer os cravos aos soldados 
que ia encontrando...

A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS

Sabia Que...
S A B I A  Q U E

PUBPUB

“Revolução dos Cravos” é o nome 
dado ao golpe de estado militar que 
derrubou, quase sem derramamento 
de sangue e sem grande resistência 
das forças leais ao governo, o regime 
ditatorial herdado de Oliveira Sala-
zar, e aos acontecimentos históricos, 
políticos e sociais que se lhe segui-
ram, até à aprovação da Constituição 
Portuguesa, em Abril de 1976.

Denomina-se “Dia da Liberdade” 
o feriado nacional instituído em Por-
tugal para comemorar a revolução 
iniciada no dia 25 de Abril de 1974. 
Fonte: Wikipedia
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OS MOLHOS DE CRAVOS DE UMA FLORISTA DO ROSSIO SERVIRAM PARA 
MARCAR, DE UMA FORMA INDELÉVEL, UM MOMENTO REVOLUCIONÁRIO 
SEM PARALELO NA HISTÓRIA MUNDIAL DO SÉC. XX.

… o romantismo e a mística pacifista 
simbolizada pelo cravo da Revolução de 
Abril, foi uma mera coincidência?
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NATIVA Vale do Sousa Magazine 

(NVSM): Pode esclarecer-nos sobre a 

origem (e localização) dos Bordados 

da Terra de Sousa?

CARLA MEIRELES (CM): Os Bordados 
da Terra de Sousa já se produzem há 
muito tempo na região de Felgueiras, 
no entanto, não é fácil contextualizar a 
sua origem uma vez que pouco se sabe 
do seu início e pouco há escrito sobre 
o seu aparecimento. 

A designação “Terra de Sousa” é 
nome antigo que tem a ver com a ver-
dade histórica do território onde esta 
produção de bordado ocorre.

NVSM: O que caracteriza e distin-

gue estes bordados?

CM: A especificidade e a qualidade 
deste bordado é verdadeiramente 
única, sendo caracterizado por uma 
variedade de pontos muito ricos, que 
podem ser executados e aplicados de 
forma artística nas peças elaboradas 
pelas bordadeiras.

A extraordinária técnica do papelão, 
típica da bordadeira da Terra de Sousa, 
é uma solução única, que não se en-
contra nas outras regiões portuguesas 
produtoras de bordado. Estas borda-
deiras dominam mais de duas centenas 
diferentes de pontos de bordar. 

O Bordado Terra de Sousa apresenta-
se quase sempre bordado a branco so-
bre linho, embora ao longo do tempo as 
cores fossem aparecendo. Sem dúvida, 
este tipo de bordado tem elementos 
que o distinguem de outros, tais como 
o uso de pontos de fundo, pontos reais, 

CASA DO RISCO
Baluarte dos Bordados da Terra de Sousa

crivos, ponto veludo, entre 
outros.

NVSM: Qual a repercus-

são desta arte e indústria 

artesanal no tecido socio-

económico da zona?

CM: O sector socioeco-
nómico predominante no 
concelho de Felgueiras é 
o calçado. Porém, sendo o 

bordado uma actividade artesanal com 
menor expressão, foi em tempos uma 
forma de subsistência familiar.

Conta a História que em 1884 esta 
actividade já empregava 747 pessoas.

Actualmente apenas uma ou outra 
empresa em Felgueiras se dedica e 
emprega pessoas para laborar nesta 
área, sendo que não é no bordado 
tradicional, ou seja, manual, mas sim 
num bordado mais industrial.

NVSM: Que clientes procuram hoje 

em dia estes trabalhos?

Uma comunidade de bordadeiras exímias 
estabeleceu-se, ao longo do séc. XIX, na área 
geográfica da Terra de Sousa, à margem da 
estrada que ligava o Porto a Trás-os-Montes. 
Os Bordados da Terra de Sousa são também 
conhecidos por Bordados da Lixa, apesar de 
preencherem uma área geográfica que inclui 
não só localidades de Felgueiras, como também 
de Lousada e Amarante.

Existem cerca de 1200 bordadeiras no Vale do Sousa.
Fonte: Inquérito do CRAT aquando da certificação.

POR SÍLVIA ANJOS

ENTREVISTA A CARLA MEIRELES

VEREADORA DA CULTURA, CM FELGUEIRAS

SHOWROOM

ENTRE O PORTO
E TRÁS-OS-MONTES...
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B O R D A D O S

CM: O bordado manual trabalhado 
sob o papelão, o dito “Bordado Terra 
de Sousa”, é mais procurado pelo par-
ticular ou para um fim específico dado 
o seu valor, a sua arte. É muito usado 
em artigos têxteis-lar (roupa de cama, 
de mesa, cortinas, enxovais de bebé), 
em vestuário (vestidos de noiva, bapti-
zado e comunhão), entre outras opções 
onde é possível aplicá-lo. Os preços 
dos bordados aparecem associados 
aos desenhos e pontos; esta variedade 
determinará o valor da peça.

O bordado industrial é mais procu-
rado para comercializar, uma vez que se 

Localizada em Airães, Felgueiras, a Casa do Risco actua na defesa 

da arte artesanal do bordado, envidando esforços para garantir a 

sobrevivência dos pontos da Terra de Sousa. Um dos seus objectivos 

é assegurar a Qualificação do Bordado da Terra de Sousa.

As actuais instalações foram ocupadas em 2001. A casa do caseiro da 
bela quinta, doada por um padre à paróquia da freguesia, foi adaptada 
e ampliada mediante um interessante projecto de recuperação arqui-
tectónica. O edifício compreende o espaço de trabalho das bordadeiras 
residentes e das actividades de informática e de riscagem (possui uma 
plotter Lectra), bem como salas de formação e de reuniões, bar, show-
room e áreas para consultas bibliográficas.

Em 2006, foi concluído o projecto que incluía a definição de um 
Caderno de Especificações necessário à Certificação do Bordado da 
Terra de Sousa, do qual surgiu a edição “Bordado da Terra de Sousa. 
O Engenho e a Arte”.

Em 2008, a Casa do Risco deixou de ser uma associação e passou a 
constituir um serviço da Câmara de Felgueiras.

De entre os novos projectos previstos ainda para este ano, destacam-
se as inaugurações do Gabinete de Apoio à Bordadeira (serviço gratui-
to), do Centro de Documentação ao exterior, do Gabinete do Design e 
Riscagem e do Departamento de Promoção.

trata de um bordado economicamente 
mais acessível.

NVSM: Qual o valor do Bordado da 

Terra de Sousa?

CM: O Bordado é sem dúvida um 
marco valoroso da nossa história, o 
qual temos de continuar a preservar. 
É uma tradição que passou de gera-
ção em geração. Temos como missão 
divulgar e promover esta arte, que 
constitui um património cultural úni-
co, contribuindo deste modo para o 
desenvolvimento económico desta 
região. 

NVSM: O que está na base da cria-

ção da Casa do Risco?

CM: A Casa do Risco foi criada pela 
Câmara Municipal de Felgueiras no 
ano de 1997, tendo como intenção 
proteger e valorizar o bordado e as 
bordadeiras da Terra de Sousa. A sua 
criação resulta da reflexão sobre as con-
clusões de um estudo encomendado 
pela Câmara Municipal de Felgueiras 
ao CRAT – Centro Regional de Artes 
Tradicionais.

«A Casa do Risco tem um 
papel fundamental de apoio a 
esta arte do bordar, tentando 
através da qualificação das 
bordadeiras e da diferencia-
ção do produto afirmar-se em 
mercados com padrões mais 
exigentes.» C.M.

NVSM: Que actividades/iniciativas 

tem já desenvolvido esta instituição?

CM: A Casa do Risco participou 
em feiras e eventos a nível nacional 
e internacional. Esteve presente em 

A CASA DOS BORDADOS

PÁTIO INTERIOR DA CASA DO RISCO

»
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feiras como a Heimtextil (Alemanha), 
The New York Home Textiles (EUA), 
Mostra Mercato (Florença), FIIC, Feira 
Nacional de Vila de Conde, Casa Têxtil, 
FIA, entre outras. 

NVSM: Acha que a continuidade 

desta arte tradicional está devida-

mente salvaguardada?

 CM: A divulgação e promoção do 
artesanato são essenciais para o desen-
volvimento sustentado das actividades 
conexas do bordado e de todos os que 
dele dependem. Como tal, a Casa do 
Risco tem como objectivo, além da 
qualificação, a promoção do Bordado e 
sua comercialização; a formação/quali-
ficação que conduza à autonomização 
das bordadeiras; a recolha dos pontos 
e desenhos tradicionais do Bordado da 
Terra de Sousa; a preservação de peças 
antigas que integram o património 
local, através do restauro de tecido e 
bordado; entre outros.

Os EUA, Inglaterra, França e Espanha (com designers como 
Roberto Verino) eram os principais mercados, nos tempos da Asso-
ciação Casa do Risco, agora são mais os particulares que procuram 
estes bordados. Entre os clientes, Nuno Baltazar recorre à Casa do 
Risco quando uma noiva encomenda um vestido em que lhe pede 
um bordado especial.

Paula Santos, envolvida com este projecto desde os 

primórdios, em 1997, é responsável pela conservação 

informatizada dos bordados. «Os desenhos são digitali-

zados e tratados informaticamente, são codificados por 

tipos: orlas, barras, florões, ramos, monogramas, centros 

e outros arquivo este que inclui desenhos soltos. Temos 

cerca de 600 desenhos tratados.»

«A Casa do Risco def iniu 
como prioridade, a abertura de 
alguns serviços ao exterior, de 
modo a cumprir os objectivos  a 
que se propõe, salvaguardando, 
assim, a continuidade desta 
arte por excelência.»

Carla Meireles, Vereadora da 
Cultura, CM Felgueiras
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«OS BORDADOS TRIDIMENSIONAIS TAMBÉM 

SÃO CARACTERÍSTICOS.» PAULA SANTOS

OS PARTICULARES SÃO OS QUE MAIS 
PROCURAM ESTES BORDADOS.

»



B O R D A D O S

Emília (bordadeira 
vestida de preto) e Ana 
Carolina (de camisola 
roxa) trabalham em en-
comendas e reposição de 
stocks para o showroom e 
venda ao público (na pró-
pria Casa do Risco). Ana 
Carolina testa um dese-
nho novo. Se frequenta 
feiras de artesanato, vai 
certamente encontrá-las 
aí a trabalhar ao vivo. 

A identidade destes bordados 
reside na versatilidade e extrema 
adaptabilidade ao mercado.

«Estão referenciados no Ca-
derno de Especificações 150 
pontos, mas eles são muitos mais. 
Este bordado permite à bordadei-
ra recriar.» Paula Santos

A marca está registada 
pelo INPI, aguardando o 
registo de Denominação de 
Origem/Identificação Geo-
gráfica. A Casa do Risco é 
um serviço com Certificação 
da Qualidade, segundo a 
ISO 9001/2008.S
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MEMÓRIA
Truques & Factos

Quase todos nós, com as devidas excepções, po-

demos desenvolver uma memória capaz de um de-

sempenho muito além do que normalmente estamos 

habituados. Para tal basta conhecer alguns truques 

adequados e sentir motivação para exercitar esta 

capacidade tão útil para uma vida com qualidade.

Engana-se rotundamente se acha que não há remédio para a 
falta de memória que acompanha o avançar da idade, e ainda mais 
se pensa que os homens são mais inteligentes do que as mulheres 
por terem um cérebro maior! Essas falácias que condicionaram 
mentalidades e comportamentos dos nossos antepassados, pas-
saram à história. Os sucessivos estudos neste campo demonstram 
que o cérebro tem um poder regenerativo surpreendente, que 
o tamanho não conta e que podemos manter a memória em 
forma até (e, quem sabe, para além) dos 100 anos, desde que, 
tal como se passa com o corpo, nos dediquemos a exercitar essa 
parte do nosso organismo que funciona como uma espécie de 
torre de controlo.

O CÉREBRO, TAL COMO UM MÚSCULO, 

PODE E DEVE SER EXERCITADO.

Por vezes ficamos alarmados com 
alguns dos nossos esquecimentos e 
pensamos logo no pior. Mas os receios 
de uma doença tão grave como a de 
Alzheimer são, na maior parte das ve-
zes, infundados. Já reparou por certo 
que o nosso cérebro não sofreu uma 
evolução assim tão significativa desde 
a Idade da Pedra, e no entanto somos 
actualmente confrontados com um 
caudal de informação que a nossa cabeça tem de processar 
rapidamente. Morfologicamente, o cérebro não está muito 
mais avançado do que no tempo em que não havia engarra-
famentos, imprensa, televisões, telemóveis, computadores, 

dezenas de números e códigos para 
decorar. Os esquecimentos são na 
maior parte das vezes causados por 
esta sobrecarga de informação, pelo 
stress e por deficiências ao nível da 
concentração, estando estas causas 
comummente interligadas. Muito 
importante é não sentir vergonha 
quando cometer um engano. Tente 
resolver qualquer mal entendido que 

o seu engano possa ter provocado com um pouco de sentido 
de humor, reaja com naturalidade pois “errar é humano”, 
e que isso sirva para se sentir motivado para iniciar ou 
intensificar o treino da sua memória.

O tamanho e o peso do cérebro não determinam nem a capacidade de memória, nem tão pouco o quociente 
de inteligência (QI). Nas mulheres, o seu peso médio é de 1250 gramas, e nos homens é de 1350 gramas. 
O cérebro mais pesado até agora registado, pesava perto de 1700 gramas e pertencia a um indivíduo 
com um atraso mental, já o mais leve pouco passava dos 900 gramas e pertencia a um escritor famoso.

POR SÍLVIA ANJOS
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Sabe-se que, a partir dos 30 anos, a nossa 
capacidade natural de memorizar começa a 
deteriorar-se, mas as diversas investigações 
que têm sido feitas sobre o assunto, revelam 
que por meio do exercício regular se consegue 
compensar esse facto e manter uma memória 
excelente até uma idade muito avançada. Por 
isso, encha-se de motivação e comece já a trei-
nar o seu cérebro!

O CÉREBRO É CONSTITUÍDO POR CEM MIL MI-
LHÕES DE CÉLULAS NERVOSAS DENOMINADAS DE 
NEURÓNIOS, QUE ESTÃO LIGADAS ENTRE SI PELAS 
SINAPSES, QUE SÃO UMA ESPÉCIE DE SOLDADURA 
QUE TRANSMITE IMPULSOS ELÉCTRICOS. ESTA 
REDE NERVOSA QUE EXISTE NO NOSSO CÉREBRO, 
SE FOSSE ESTENDIDA, MEDIRIA CERCA DE CEM MIL 
QUILÓMETROS, OU DUAS VEZES E MEIA O DIÂMETRO 
DO EQUADOR. AO LONGO DO DIA, O CÉREBRO ACORDA-
DO PRODUZ UMA POTÊNCIA DE 25 WATTS, ENERGIA 
SUFICIENTE PARA FAZER ACENDER UMA LÂMPADA 
INCANDESCENTE.

Há quem afirme que não falta muito até que ele surja no 
mercado para lucro de algum laboratório. Até lá, se acha que 
precisa de uma ajudinha extra para além do treino que aqui 
fomentamos, experimente um fortificante natural à base da 
planta Gingko biloba. Normalmente estes suplementos pro-
movem uma melhoria do fluxo sanguíneo, pelo que o cérebro 
e as células em geral são mais bem abastecidos de oxigénio 
e nutrientes. Benefícios foram também obtidos seguindo uma 
alimentação equilibrada e realizando actividades ao ar livre.

O REMÉDIO PARA O ESQUECIMENTO

M E M Ó R I A

Tema da Capa
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MNEMÓNICAS
Mnemónica é uma palavra de origem grega que 

significa “a arte de lembrar”. Deriva do nome 
Mnemósine, uma deusa grega, mãe das sete musas. 
Actualmente designa a totalidade das técnicas de 
memorização que recorrem a métodos de associa-
ção bastante simples mas altamente eficazes.

compras para fazer: papel higiénico, 
leite, meias, esparguete, flores. Agora, e 
em primeiro lugar, forme uma imagem 
mental de cada um desses objectos. Em 
seguida prepare-se para os ligar através 
de uma história absurda, que pode ser 
a seguinte: comece por enrolar o papel 
higiénico à volta do pacote de leite e 
imagine a meia a esticar de tal forma 
que consiga colocar lá dentro o pacote 
de leite enrolado no papel higiénico, 
depois espete as flores nessa meia e 
regue-as com esparguete. Se conse-
guir imaginar uma história ainda mais 
disparatada, tanto melhor, pois mais 

difícil será esquecê-la, e a sua lista de 
compras também!

Outra derivação desta técnica utiliza 
o TRUQUE DOS NÚMEROS SIMBÓ-

LICOS. Atribua a cada número até 9 
um determinado símbolo, como por 
exemplo:

0 – olho
1 – fósforo
2 – cisne
3 – triângulo
4 – carro (quatro rodas)
5 – mão
6 – caracol

7 – seta
8 – ampulheta
9 – serpente

Pode aplicar esta técnica para relem-
brar o seu código multibanco. Se este 
for 6320, imagine um caracol a atraves-
sar um triângulo e a ficar gigante e ob-
serve um cisne a reflectir na carapaça 
do caracol gigante. De preferência crie 
a sua própria associação, tão exagerada 
que não a consiga esquecer.

Para TREINAR A CONCENTRAÇÃO, 
que é um dos pontos-chave para uma 
boa memória, existem alguns exercí-
cios bem simples mas comprovada-
mente eficazes:

Recorte um artigo de uma revista e 
tente rapidamente sublinhar todas as 
vezes que aparece uma determinada 
letra, por exemplo o “h”. Sublinhe todos 
os que vir sem se concentrar dema-
siado. É normal que no final verifique 
que houve algumas dessas letras em 

que não reparou, o que não é proble-
ma, pois o que conta é que continue 
a praticar este exercício. Vai ver que 
depois de treinar algumas vezes, a sua 
taxa de detecção da letra escolhida vai 
melhorar cada vez mais.

Outra versão deste exercício obriga-
o a encontrar num artigo de revista ou 
de jornal todas as ocorrências de um 
determinado par de letras, que podem 
estar juntas ou separadas numa pala-
vra. Por exemplo “la”, que tanto podem 
surgir seguidas como em “malagueta” 
ou “bela”, ou separadas como em “pilha” 
ou “lima”.

O princípio básico das mnemónicas 
consiste em ligar as coisas de que nos 
queremos lembrar utilizando a nossa 
imaginação, com o objectivo de conse-
guirmos armazenar na nossa memória 
a informação que pretendemos.

A imaginação é aqui a chave para 
a memória e uma regra importante é 
que quanto mais colorida, animada 
e movimentada a imagem que com-
pusermos for, tanto mais fácil será 
recordá-la. Assim, não seja tímido nas 
suas fantasias, dê asas à sua imaginação 
e exagere o mais que puder, pois ao 
criar associações excessivas e absurdas, 

o sucesso da memorização será com 
toda a certeza maior. Outro truque 
que funciona para muitas pessoas, 
consiste em acrescentar sensações 
como quente ou frio, salgado ou doce, 
áspero ou macio, etc., às cenas que vai 
fantasiando.

Um dos sistemas de associação que 
a técnica das mnemónicas promove 
é o SISTEMA DAS HISTÓRIAS EM 

CADEIA. Trata-se de estabelecer liga-
ções de informações individuais por 
encadeamento.

EXEMPLO: Tem a seguinte lista de 
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TRUQUES SIMPLES PARA ESQUECIMENTOS DO DIA-A-DIA

Encontrar sempre a chave. Neste 
caso o truque é a organização e o hábi-
to. Coloque sempre a chave no mesmo 
sítio, discipline-se.

Parques de estacionamento. Antes de ir para longe do seu carro que acabou de 
estacionar no parque do centro comercial, repare nos auxiliares de localização à sua 
volta. A viatura está estacionada no sector J12? Imagine um jacto a deixar o rasto 
no céu e a desenhar o algarismo 12, ou então pense em Jesus e nos 12 apóstolos. 
Não se vai esquecer de onde deixou o automóvel. Agora, se sair disparado logo 
após o estacionamento a pensar no pouco tempo que tem para fazer a enorme 
lista de compras de que precisa, e que a seguir tem de passar pela lavandaria antes 
de chegar atrasado à reunião de pais, ao regressar das compras, vai certamente dar 
por si a pensar que lhe roubaram o carro ou que está com os primeiros sintomas 
de uma doença degenerativa.

Lembre-se: concentração, treino 
da memória e filtragem de informa-
ção, para que não haja sobrecarga, 
são os princípios disciplinares de 
uma memória excelente qualquer 
que seja a sua idade!

Já deitado, lembrou-se de algo 
que não pode esquecer, mas está tão 
bem na caminha que não lhe apetece 
levantar para pegar num lápis e 
papel para anotar. O que tem sobre 
a mesa de cabeceira? Um livro, um 
lenço de papel, o despertador... atire 
com o livro (com cuidado, claro) ou 
o lenço para o chão, altere o local 
onde o despertador costuma estar, 
empurre o candeeiro de mesa mais 
para um dos lados, se algo perto 
de si não estiver no sítio habitual 
quando acordar, vai relembrar-se do 
que pretendia.

Use post-its, com o que se quer 
lembrar lá escrito, em sítios estraté-
gicos como por exemplo o espelho da 
casa de banho, monitor, telefone, etc.

O cérebro humano atinge a sua dimensão máxima na 
adolescência e por volta dos 20 anos encolhe até atingir o 
seu tamanho final. O cérebro de um adulto representa cerca 
de 2 por cento do seu peso total.

O cérebro recebe a cada momento 100 milhões de frag-
mentos de informação, que são transferidos para o sistema 
nervoso através dos ouvidos, olhos, nariz, língua e pele.

O cérebro possui 100 biliões de neurónios e mil a dez mil 
sinapses num neurónio. O número de sinapses num cérebro 
é maior que o conjunto de estrelas existentes no universo.

Os neurónios multiplicam-se à velocidade de 250 mil 
neurónios por minuto, no início da gravidez.

O recorde mundial de tempo sem dormir é de 264 horas 
(11 dias) e foi conquistado por Randy Gardner, em 1965.

Um cérebro humano gera mais impulsos eléctricos num 
único dia do que todos os telefones no mundo.

MAIS FACTOS SOBRE O CÉREBRO

Comunique,
Logo Exista

PEQUENOS ANÚNCIOS

Mais informações:
nativamagazine.publicidade@gmail.com
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F I T N E S S

EXERCÍCIOS DE ABDOMINAIS
Nível intermédio

POR ADELINO RIBEIRO (JUSKA)

PERSONAL TRAINER
geral@juskatrainingsystems.com

)

Antes de começar estes 
exercícios, avalie a postu-
ra sobre a bola. É necessá-
rio um controlo postural 
correcto.

POSTURA CORRECTA NA FITNESS-BALL

Zona lombar elevada, coluna em ligeira flexão, 
omoplatas fixadas à grelha costal. Apoie a ponta 
dos pés em cima da bola fazendo uma flexão das 
pernas sem mexer a coluna, tentando aproximar 
os joelhos do chão.

Fazer 3 séries de 20 a 25 repetições com pausas 
entre série com cerca de 30 segundos a 1 minuto.

Colocar as mãos atrás da cabeça com o peso, 
segurando a bola debaixo das pernas. Coloque a 
bacia e os joelhos flectidos a cerca de 90 graus. 
Eleve a bacia a aproximar a cintura pélvica do 
externo, expirando ao mesmo tempo. No final os 
joelhos devem ficar mesmo por cima dos ombros.

Fazer 3 séries de 20 a 25 repetições com pau-
sas entre série de 30 segundos a 1 minuto.

PULL-IN COM BOLA MEDICINAL E UM PESO

Nível avançado. Objectivo: trabalhar toda a pa-
rede abdominal. Glúteos apoiados no solo, pernas 
elevadas a 15 cm do chão, segurar a bola medicinal 
à frente do peito por cima das coxas, fazer 20 a 
25 rotações para cada lado.

Fazer 3 séries de 25 repetições com pausas 
entre série de 30 segundos a 1 minuto.

ROTAÇÃO OBLÍQUA COM BOLA MEDICINAL

FAÇA DIARIAMENTE UMA HORA DE CAMINHADA VI-
GOROSA OU UMA CORRIDA A VELOCIDADE LENTA A 
MODERADA, DE PELO MENOS 45 MINUTOS.MODERE A INGESTÃO DE SAL E AÇÚCAR E BEBA CERCA 

DE TRÊS LITROS DE ÁGUA DIARIAMENTE.

NA ALIMENTAÇÃO EVITE INGERIR HIDRATOS DE CAR-
BONO APÓS AS 18 HORAS. OPTE POR REFEIÇÕES RICAS 
EM PROTEÍNA ACOMPANHADAS POR LEGUMES.

Dicas para melhorar a sua cintura

http://juskatrainingsystems.com

Juska



Deitado no chão, 
segure a bola entre 
os pés. Faça uma 
elevação das pernas 
de cerca de 15 cm e 
aguente o máximo 
de tempo possível 
nessa posição.

Fazer 3 séries 
aguentando o má-
ximo de tempo pos-
sível em cada série.

Pernas pousadas 
na fitness-ball a 90 
graus, braços atrás 
da cabeça seguran-
do a bola medicinal, 
fazendo a elevação 
expirando até passar 
os joelhos.

Fazer 3 séries de 
20 a 25 repetições 
com pausa entre sé-
ries de 30 segundos 
a 1 minuto.

Segurar a bola 
entre os pés, ante-
braço apoiado no 
solo para maior es-
tabilidade, fazendo 
3 séries de 20 a 25 
elevações das pernas 
para cada lado.

Fazer 3 séries de 
20 a 25 repetições 
com pausa entre sé-
rie de 30 segundos a 
1 minuto.

EXERCÍCIO DE ABDOMINAIS
ESTÁTICO COM BOLA DE FUTEBOL

ABDOMINAIS COM BOLA
MEDICINAL (4KG)

ABDOMINAIS LATERAIS COM 
UMA BOLA DE FUTEBOL

PU
B
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O physalis é um fruto exótico 

ímpar pela diversidade das suas 

características. Apesar do seu 

fácil cultivo é vendido acima 

dos 10 euros o quilo, e embora 

pequenino é uma autêntica 

fonte de saúde. Juntando a isto 

o seu sabor e aspecto peculia-

res fazem com que seja muito 

utilizado na “nouvelle cuisine”.

Physalis
FÉRTIL, SAUDÁVEL E REQUINTADO

Em Portugal é cultivado sobretudo 
na Madeira, beneficiando do clima 
subtropical da ilha, onde é conhecido 
como tomate lagartixa. É também 
chamado de tomate capucho devido 
ao cálice que envolve a baga fazer 
lembrar um capucho. O fruto nasce de 
uma planta herbácea subespontânea 
com impressionante facilidade em pro-
pagar-se em zonas soalheiras. Sendo 

considerada uma espécie rústica, por 
ser resistente a pragas e doenças, está 
assim ajustada ao modo de produção 
biológico. A sua colheita verifica-se na 
Primavera e no Verão.

O physalis é oriundo da região andi-
na na América do Sul. É muito cultivado 
na Colômbia (onde é denominada de 
uchuva), Bolívia e também no Brasil 
(Nordeste), estando pontualmente 
presente em todos os continentes. Em 
Portugal cresce viçoso na Madeira e 
Açores e já chegou ao continente.

Este fruto pertence à família das 
solanáceas, a mesma do tomate, da 
batata, do pimentão e das pimentas. 

A planta pode atingir os dois 
metros de altura. As bagas 
são delicadas, pequenas 
e redondas, com coloração 
que vai do amarelo ao ala-
ranjado, e são envolvidas 
por uma folha fina e seca 
em forma de balão. O 
sabor das bagas é doce e 
levemente ácido.

Alguns dos muitos nomes 
por que é conhecido no Brasil: 
balão, bate-testa, bicho-de-rã, 
bucho-de-rã, saco-de-bode, 
camapum, jóia-de-capote e 
mata-fome. No Japão existe 
uma variedade de cor averme-
lhada designada de hosuki, e 
todos os anos se celebra neste 
país a Festa do Hosuki.

PLANTIO: QUAL-
QUER ÉPOCA DO ANO.
SOLO: ARENO-ARGILOSO, RICO 
EM MATÉRIA ORGÂNICA E COM PH 
ENTRE 5,5 E 6.
CLIMA: TROPICAL E SUBTROPICAL, 
MAS TOLERA BEM O FRIO.
COLHEITA: A PARTIR DE 120 DIAS 
DEPOIS DO PLANTIO DAS SEMEN-
TES, PODE ESTENDER-SE POR UM 
PERÍODO DE SEIS A OITO MESES.Cada planta produz 

até três quilos de frutos.

A FESTA DO HOSUKI
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Esta planta rústica exige poucos cuidados não 
apresentando uma doença significativa que ameace 
o cultivo. Necessita porém de controlo de insectos a 
partir da floração. Desenvolve-se mais facilmente em 
regiões quentes de clima tropical ou subtropical, mas 
tolera bem o frio.

Antes de a plantar, é conveniente realizar uma análise 
ao solo, que deve ser preparado seguindo as mesmas 
recomendações para o cultivo do tomate. Os melhores 
solos são os areno-argilosos e pouco ácidos. São seme-
adas em bandejas de isopor com 128 células, copos 
plásticos ou saquinhos de polietileno, com substrato 
para hortaliças, usando-se uma semente por célula, 
copo ou saquinho. Germinam em cerca de 20 dias. 
Quando as plantas estiverem com aproximadamente 
20 centímetros, podem ser transferidas para o local 
definitivo. Plantam-se grupos de quatro, distantes 30 
centímetros umas das outras, em forma de quadrado 
(uma planta em cada canto). No centro coloca-se uma 
vara com cerca de dois metros de altura para que as 
plantas cresçam amarradas. O espaçamento entre as 
linhas é de dois metros. A colheita começa quatro meses 
depois do plantio e estende-se por seis a oito meses. 
Cada planta produz até três quilos de frutos.

Rico em vitaminas A, C, fósforo e ferro, alcalóides, fla-
vonóides, fitoesteróides e carotenóides, é reconhecido por 
purificar o sangue, fortalecer o sistema imunitário, pelo 
seu efeito antiviral, por aliviar dores de garganta e ajudar 
a diminuir as taxas de colesterol. Na Amazónia, os frutos, 
folhas e raízes são utilizados pelos nativos no combate à 
diabetes, reumatismo, doenças da pele, bexiga, rins e fígado. 
A sua utilização benéfica foi também comprovada em casos 
de Alzheimer, asma, cancro, cataratas, cegueira nocturna, 
dermatites, glaucoma, gripe, herpes, hipertensão, HIV, ic-
terícia, leucemia, malária, melanoma, Parkinson, psoríase, 
rugas, tuberculose... O physalis pode ser encontrado ainda 
em forma liofilizada em cápsulas.

O physalis pode (e recomenda-se) ser consumido ao natural. Contudo, pelas 

suas qualidades gustativas e de transformação excepcionais, apresenta um enorme potencial 

gastronómico, quer em versões de “doce” ou compota, gelado, sumo, licor ou ornamentando pra-

tos requintadas. Em Paris é servido com cobertura de chocolate em restaurantes chiques. É ainda 

utilizado como tira-gosto em degustações de vinho.

Culinária

Utilização terapêutica

l ú

Cultivo
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A história de Portugal está repleta de cidadãos que desempe-

nharam relevantes serviços ao país. Infelizmente muitos deles 

caem no esquecimento, ficando apenas aqueles que a memória ou 

o povo continuam a recordar. Um exemplo que a memória tende 

a esquecer é Manuel de Faria e Sousa. Notável seiscentista, soube 

na política, na história e literatura ajudar o nosso país numa época 

conturbada como foi o século XVII.

Manuel de Faria e Sousa nasceu na 
Quinta do Souto, paróquia de Pom-
beiro, concelho de Felgueiras, a 18 de 
Março de 1590. Era filho de Amador 
Peres de Eiró, fidalgo da Casa Real, e 
de Luísa de Faria, neta do senhor de 
Valmelhorado. 

Segundo o historiador Veríssimo 
Serrão, aos dez anos de ida-
de foi estudar Humanidades 
para Braga. O seu empenho 
demonstrado nos estudos 
não passou despercebido 
tendo, em 1604, entrado 
como secretário ao serviço 
do Arcebispo do Porto, D. 
Francisco Gonçalo de Morais 
que, aliás, era seu parente.

Em 1614 casa com Ca-
tarina Machado, filha de 
Pedro Machado, primeiro contador da 
Fazenda Real do Porto, e de Catarina 
Lopes Ferreira.

Desejoso de altos cargos, em 1619, 
parte para Madrid como secretário 
particular de Pedro Álvares Pereira, 
Conde de Muge, que ocupava o cargo 
de Secretário do Conselho de Estado 

POR JOAQUIM COSTA

TÉCNICO SUPERIOR (*)

luisoc@portugalmail.com 

da dinastia Filipina para os negócios 
de Portugal. 

Quando nos inícios da década de 
30, o marquês de Castelo-Rodrigo foi 
nomeado embaixador do reino junto 
do Papa Urbano VIII, Manuel de Faria 
e Sousa aceita a proposta do marquês 
para ocupar o cargo de Secretário 

da Embaixada. Na Cúria 
Romana foi sempre tratado 
com distinções especiais 
pelo Papa, tendo mesmo 
sido recebido pelo Sumo 
Pontífice, em audiência, no 
dia 14 de Setembro de 1633.

Entre finais de 1633 e 
inícios de 1634, volta para 
a capital espanhola, para 
se dedicar exclusivamente 
às Letras. Este regresso fica 

marcado pela sua detenção, acusado 
de participar em intrigas contra cas-
telhanos. Proclamada a sua inocência 
foi solto ao fim de três meses. Apesar 
do sucedido, decidiu fixar residência 
em Madrid.

Após a Restauração da Independên-
cia portuguesa, em 1640, decide não 

regressar à pátria-mãe, por motivos 
ainda não inteiramente esclarecidos. 
Camilo Castelo Branco, citando Francis-
co Moreno Porcel, seu biógrafo, refere 
que Manuel de Faria e Sousa preferiu 
ser fiel à coroa espanhola, na figura do 
monarca Filipe IV.

Esta interpretação tem suscitado 
dúvidas sobre o seu lealismo a Portugal. 
No entanto, existe a teoria que defende 
que Manuel de Faria e Sousa não regres-
sou, para que pudesse funcionar como 
“informador” da coroa portuguesa 
sobre as acções de Madrid.  Para corro-
borar esta teoria, devemos mencionar 
que D. João IV, em 1651, acolheu de 
forma benévola o seu filho – capitão 
Pedro de Faria e Sousa – tendo-lhe mes-
mo  atribuído, segundo Camilo Castelo 
Branco, uma tença de 50 mil réis no 
Reguengo de Aguiar. Ou seja, foi uma 
forma, a título póstumo, de reconhecer 
o trabalho de espionagem realizado na 
corte espanhola por seu pai.

Manuel de Faria e Sousa faleceu a 3 
de Junho de 1649, na casa do marquês 
de Montebelo. Sepultado no mosteiro 
de Premonstratrenses de Madrid, 
foi posteriormente transladado para 
Pombeiro.

Autor de, pelo menos, vinte obras 
impressas e dezasseis manuscritas, Ma-
nuel de Faria e Sousa foi poeta, historia-
dor e polígrafo notável. Em vinte e nove 
anos de trabalho escreveu milhares de 
páginas, chegando a redigir, por dia, 
cem cartas de assuntos diversos. Foi o 
primeiro a escrever em versos de oito 
sílabas o que se compunha em onze, 

Manuel de Faria e Sousa

(*) TÉCNICO SUPERIOR NA C. M. FELGUEIRAS. LICENCIADO EM CIÊNCIAS HISTÓRICAS,
PÓS-GRADUADO EM CIÊNCIAS DOCUMENTAIS, MESTRE EM CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO.

Um notável seiscentista
                     ao serviço de Portugal

Grandes vultos
da Região



assim como, as sextinas de consoantes. 
A maioria das suas obras foram 

escritas em castelhano, resultado dos 
anos em que viveu no reino vizinho 
e do facto do castelhano ser a língua 
mais falada no mundo de então.

Como fonte de inspiração, preferiu 
seguir Camões, Homero ou Virgílio aos 
ídolos do seu tempo, como o castelha-
no Luís de Gôngora y Argote. 

As obras “Fuente de Aganipe y rimas 
varias” ou “Noches claras, divinas y 
humanas flores”, são exemplos da qua-
lidade literária do autor, reconhecido 
pelos seus contemporâneos e pelos 
especialistas em literatura.

Como polígrafo, deve-se a ele a 
primeira grande interpretação de “Os 
Lusíadas” de Luís de Camões, no ano 
de 1639. A escritora Esther de Lemos 

considera-o um Camonista fanático, 
chegando a atribuir a Luís de Camões 
composições alheias e a melhorar ou-
tras, no intuito de lhe aumentar glória. 

Como historiador, seguiu João de 
Barros, classificando-o de «varon de an-
tigua capacidad en ciencia». Nas obras 
“Epitome de las histórias portuguesas”, 
de 1628 (mais tarde refundida com o 
título “Europa Portuguesa”), “Ásia Por-
tuguesa”, de 1666 e “África Portuguesa”, 
de 1681 – estas duas últimas impressas 
postumamente – Manuel de Faria e 
Sousa mostra o desejo de escrever uma 
história geral do nosso país. 

Não obstante Esther de Lemos se 
referir a ele como «um homem ima-
ginoso, engenhoso e hábil» e Camilo 
Castelo Branco o considerar «o mais 
apregoado e fértil historiador do séc. 
XVII na Península Hispânica», infeliz-
mente a sua vida e obra ainda são uma 
incógnita para muitos portugueses. 
Por conseguinte, os seus feitos devem 
ser narrados, para que não nos esque-
çamos de uma figura relevante do 
seiscentismo português.
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LEMOS, ESTHER DE – SOUSA (MANUEL DE FARIA E). IN ENCICLO-
PÉDIA LUSO-BRASILEIRA DA CULTURA. LISBOA: EDITORIAL VERBO, 
1988. VOL. 17, P. 594-596.

SELVAGEM, CARLOS; CIDADE, HERNÂNI – CULTURA PORTUGUESA. 
[S.L.]: EMPRESA NACIONAL DE PUBLICIDADE, 1972. VOL.8, P.94-98.

SERRÃO, JOAQUIM VERÍSSIMO – UM FELGUEIRENSE ILUSTRE. IN 
SEMANÁRIO DE FELGUEIRAS. (MAIO 1992), P.6.

SILVA, FRANCISCO INOCÊNCIO DA – MANUEL FARIA E SOUSA. 
IN DICIONÁRIO BIBLIOGRÁFICO PORTUGUÊS. LISBOA: IMPRENSA 
NACIONAL, 1858. P.414-418.

SOUTO, JOSÉ CORREIA DO – FARIA E SOUSA (MANUEL DE). IN 
DICIONÁRIO DE LITERATURA PORTUGUESA. PORTO: LELLO E IRMÃO, 
1977. VOL.2, P. 164.

TORRES, RUI ABREU – FARIA E SOUSA, MANUEL DE. IN DICIONÁ-
RIO BIOGRÁFICO UNIVERSAL DE AUTORES. [S.L.]: ARTIS-BOMPIANI, 
1970. VOL. 2, P.1061-1062.

TORRES, RUI ABREU – SOUSA, MANUEL DE FARIA E. IN DICIONÁ-
RIO DE PORTUGAL. PORTO: LIVRARIA FIGUEIRINHAS, 1990. VOL.6, 
P.76-77.

BIBLIOGRAFIA

Origami
Workshops

Flores, barquinhos,
aviões, caixinhas,
em papel

PARA CRIANÇAS

SÁBADOS DE TARDE

MAIS INFORMAÇÕES:
255861090 (A PARTIR DAS 20H)

PUBPUB



26 N V S M  |  A B R  2 0 1 0 HTTP://NATIVAMAGAZINE.WORDPRESS.COM

P A T R I M Ó N I O

No Museu Arqueológico da Citânia, instalado num edifício 
de arquitectura barroca integrado num conjunto de interesse 
histórico local, no centro da freguesia de Sanfins, pode observar-
se o espólio proveniente das escavações realizadas nesta estação.

Nome: Citânia de Sanfins
Tipo: Povoado Fortificado
Classificação: Monumento Nacional desde 
1946
Período: Idade do Ferro, Romano e Medieval 
Cristão
Localização: Freguesia de Sanfins de Ferreira, 
concelho de Paços de Ferreira
Coordenadas Geográficas: Lat: 41° 19' 24" 
N – Long: 8° 23' 12" O
Horário de Visita do Museu: Das 10h às 12h 
e das 14h às 17h30 – Encerra à segunda-feira

As escavações sistemáticas na Citânia de Sanfins 
foram iniciadas em 1944 por Eugénio Jalhay.
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DIVERSAS PERSPECTIVAS DO BALNEÁRIO CASTREJO
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Citânia de Sanfins
A magnífica panorâmica circular que da localização se 

abarca – de toda a região de Entre-Douro-e-Minho – terá 
constituído razão decisiva para a implantação deste po-
voado. O factor de ordem estratégica conferiu-lhe mesmo 
uma posição de lugar central no quadro do ordenamento 
territorial. Um forte sistema defensivo de várias ordens de 
muralhas envolvia uma área superior a 15 hectares, prote-
gendo uma organização proto-urbana de estrutura regular, 
com arruamentos ortogonais e mais de 150 construções de 
planta circular e quadrangular, agrupadas em cerca de 40 
conjuntos de unidades domésticas.

Para além da estátua de um guerreiro, destaca-se deste 
núcleo de escavações um balneário castrejo situado no sopé 
do povoado, a Sudoeste, que era abastecido por uma nascen-

te de água e onde os habitantes tomavam banhos de vapor 
e água fria. A Norte e extra-muros, um penedo ostenta uma 
inscrição em latim onde se reconhece o vocábulo Fidueneae, 
etnónimo da comunidade castreja da Citânia de Sanfins.

Numa colina em que salta à vista uma grandiosa 

panorâmica, situada 6 km a Norte da cidade de 

Paços de Ferreira, viveu há mais de dois mil anos uma 

comunidade cujos vestígios, surpreendentemente 

conservados, nos desvendam os mistérios de um 

passado longínquo.

A cronologia geral deste povoado enquadra-
se essencialmente no séc. I a.C. até finais do 
séc. I d.C., com pervivências designadamente 
na zona da acrópole (junto ao marco geodé-
sico), onde na Idade Média se implantou um 
cemitério cristão associado a uma ermida 
dedicada a S. Romão, de que restam vestígios.

www.citaniadesanfins.com

FOTOGRAFIA: ANA NUNES

NASCENTE QUE ABASTECIA
O BALNEÁRIO PÚBLICO

ESTA ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA REVELA UMA 
PRECIOSIDADE DA CULTURA CASTREJA NUM 
ADMIRÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
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CÂMARAS MUNICIPAIS
Felgueiras
Tel.: 255318000  
gaci@cm-felgueiras.pt
Lousada
Tel.: 255820500 
cm-lousada@cm-lousada.pt
Paços de Ferreira
Tel.: 255860700 
geral@cm-pacosdeferreira.pt
Paredes 
Tel.: 255788800 
cmparedes@cm-paredes.pt
Penafiel
Tel.: 255710700 
penafiel@cm-penafiel.pt

SEGURANÇA SOCIAL
Felgueiras
Tel.: 255310510
Lousada
Tel.: 255810330 
Paços de Ferreira 
Tel.: 255862231 
Paredes
Tel.: 255785885 
Penafiel
Tel.: 255718980

CENTROS DE EMPREGO 
Felgueiras
Tel.: 255314010 
cte.felgueiras.drn@iefp.pt
Penafiel
Tel.: 255710780 
cte.penafiel.drn@iefp.pt

ENSINO SUPERIOR 
Instituto Superior de 

Ciências da Saúde do Norte 

Tel.: 224157100 
ingresso@cespu.pt 
Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de 

Felgueiras 
Tel.: 255314167 
correio@estgf.ipp.pt
ISCE – Felgueiras 

Instituto Superior de 

Ciências Educativas

Tel.: 255318550 
isce-felgueiras@pedago.pt

ENSINO TÉCNICO E 
PROFISSIONAL 
CENATEX – Pólo de 

C O N T A C T O S  Ú T E I S
Felgueiras

Tel.: 255926878 
felgueiras@cenatex.pt
E P F – Ensino Profissional 

de Felgueiras 

Tel.: 255312419  
epf@mail.telepac.pt 
PROFISOUSA – Paços de 

Ferreira

Tel.: 255964143
profisousa@profisousa.pt

SAÚDE
N.º Nacional de Socorro: 112
Saúde 24: 808242424
Intoxicações: 808250143
Hospital Padre Américo – Vale 
do Sousa
Tel.: 255714000
Felgueiras 
Centro de Saúde 
Tel.: 255310920 
Linha Azul: 255311930 
Extensões de Saúde 

Barrosas 
Tel.: 255330149 
Jugueiros 
Tel.: 255346058 
Lixa 
Tel.: 255496468 
Longra 
Tel.: 255341436 
Marco de Simães 
Tel.: 255491864 
Regilde 
Tel.: 253481994 
Serrinha 
Tel.: 255491601
Lousada
Centro de Saúde
Tel.: 255912228 
Linha Azul: 255811122 
Extensões de Saúde 

Meinedo
Tel.: 255829343 
Pereiras – Caíde Rei 
Tel.: 255821343  
Bouça Cova – Lustosa
Tel.: 253584330
Paços de Ferreira 
Centro de Saúde 
Tel.: 255962506 
Linha Azul: 255861133 
Extensões de Saúde

Freamunde 
Tel.: 255880500 
Paredes
Centro de Saúde
Tel.: 255782318 

Linha Azul: 255782537
Centro de Saúde de Rebordosa 
Tel.: 224112266 
Extensões de Saúde

Outeiro – Baltar
Tel.: 224151669 
Rua da Estação – Sobreira 
Tel.: 224331525
Gandra 
Tel.: 224111208 
Lordelo 
Tel.: 224442720
Cristelo  
Tel.: 25578 454
Penafiel
Centro de Saúde
Tel.: 255712294
Linha Azul: 255712448
Centro de Saúde de Termas 
de São Vicente
Tel.: 255616187 
Extensões de Saúde

Abragão
Tel.: 255942170 
Calvário – Perozelo 
Tel.: 255942241 
Galegos 
Tel.: 255729040
Guilhufe 
Tel.: 255718530

FARMÁCIAS
Felgueiras 
Farmácia Coelho Costa 

Tel.: 255330330
Farmácia Estela

Tel.: 255924572
Farmácia Helena Freitas 

Tel.: 255341002
Farmácia J. Reis 

Tel.: 255922640
Farmácia Rodrigues 

Tel.: 255331530
Farmácia Sampaio 

Tel.: 255924 600
Farmácia Nova Jugueiros 

Tel.: 255346627
Farmácia Mendes 

Tel.: 253588699
Farmácia Lima 

Tel.: 255483104
Farmácia Teixeira 

Tel.: 255483137
Farmácia Morais 

Tel.: 255483359
Farmácia Queirós 

Tel.: 255491896
Lousada 
Farmácia Fonseca  

Tel.: 255912141
Farmácia Ribeiro  

Tel.: 255912231
Farmácia Aveleda 

Tel.: 255822367
Farmácia Silva Rocha

Tel.: 255911588
Farmácia Silva Marques 

Tel.: 253580510
Farmácia Lopes Caçola 

Tel.: 255811662
Farmácia Amândio 

Tel.: 255812680
Farmácia Sousa e Silva  

Tel.: 255821350
Paços de Ferreira 
Farmácia  Antero Chaves 
Tel.: 255865004
Farmácia Moderna

Tel.: 255862472
Farmácia Mata Real 

Tel.: 255862350
Farmácia Central Barros 

Tel.: 255879140 
Farmácia M. Soares 

Tel.: 255881593
Farmácia Neves

Tel.: 255965180
Farmácia Modelos

Tel.: 255861310 
Farmácia Penamaior

Tel.: 255864504
Farmácia Frazão

Tel.: 255892079
Paredes 
Farmácia Central da 

Sobreira 

Tel.: 224330541 
Farmácia Central de 

Rebordosa

Tel.: 224442073 
Farmácia Confiança  

Tel.: 255781272 
Farmácia de Recarei  

Tel.: 224339060 
Farmácia Ferreira de Vales  

Tel.: 224113522 
Farmácia Lusa  

Tel.: 224441837 
Farmácia Maria Adelaide 

Tel.: 224114669 
Farmácia Moderna  

Tel.: 255783190 
Farmácia Nogueira 

Tel.: 224442105 
Farmácia Ruão  

Tel.: 255785572 
Farmácia Sr.ª da Guia  

Tel.: 224159794 



Farmácia Sr.ª do Vale 

Tel.: 255755031 
Farmácia Vasconcelos 

Tel.: 224151610 
Farmácia Vitória 

Tel.: 255782024 
Penafiel 
Farmácia Castro

Tel.: 255942272
Farmácia Cruz Raimundo 

Tel.: 255726350
Farmácia Regina

Tel.: 255614231
Farmácia Guilhufe

Tel.: 255725031
Farmácia Barbosa

Tel.: 255752515
Farmácia Gomes

Tel.: 255612211
Farmácia Jardim Noites

Tel.: 255942222
Farmácia Mora Torres

Tel.: 255677215
Farmácia Sousa Rocha

Tel.: 255610368 
Farmácia Moreira

Tel.: 255731122
Farmácia Confiança

Tel.: 255213131
Farmácia Miranda

Tel.: 255711254 
Farmácia Oliveira

Tel.: 255212425
Farmácia do Sameiro

Tel.: 255713071 
Farmácia Stª Casa da 

Misericórdia

Tel:. 25524133

PROTECÇÃO CIVIL
N.º Nacional: 214247100
SOS Incêndios: 117
Felgueiras 
Bombeiros Voluntários

Felgueiras
Tel.: 255926666/255922221 
Lixa
Tel.: 255491115/255491957
Cruz Vermelha

Tel.: 255313130
Polícia Municipal 

Tel.: 255318100/106 
Guarda Nac. Republicana 

Tel.: 255312732 
Lixa  
Tel.: 255490180
Lousada 
Protecção Civil

Tel.: 255820540/255820500 

Bombeiros Voluntários

Tel.: 255912119/255912019
Cruz Vermelha

Tel.: 255811357
Guarda Nac. Republicana 

Tel.: 255810470
Paços de Ferreira
Bombeiros Voluntários

Tel.: 255965339
Freamunde
Tel.: 255879115
Polícia Municipal

Tel.: 255865598
Guarda Nac. Republicana 

Freamunde  
Tel.: 255878320
Paredes 
Bombeiros Voluntários

Tel.: 255788780
Baltar
Tel.: 224153434 
Cête 
Tel.: 255752222
Lordelo  
Tel.: 224447770/224442387  
Rebordosa
Tel.: 224157440
Cruz Vermelha

Sobreira  
Tel.: 224332334 
Vilela   
Tel.: 255872115 
Guarda Nac. Republicana 

Tel.: 255782644
Lordelo  
Tel.: 224441838
Penafiel 
Bombeiros Voluntários 
Tel.: 255212122 
Entre-os-Rios
Tel.: 255613393
Paço de Sousa
Tel.: 255752228
Cruz Vermelha 

Tel.: 255213757
Polícia Municipal 

Tel.: 255712697
Guarda Nac. Republicana 

Tel.: 255710950
Abragão – Paço Sousa
Tel.: 255752132

SERVIÇOS DE FINANÇAS
Felgueiras
Posto 1 Tel.: 255311981 
Posto 2 Tel.: 255482230 
Lousada
Tel.: 255912888 
Paços de Ferreira

Tel.: 255962319 
Paredes
Tel.: 255788630 
Penafiel
Tel.: 255718730

TRIBUNAIS JUDICIAIS
Felgueiras
Tel.: 255318300 
Lousada
Tel.: 255810270 
Paços de Ferreira
Tel.: 255868900 
Paredes
Tel.: 255788470 
Penafiel
Tel.: 255714900 
Tribunal do Trabalho
Tel.: 255718760 
Tribunal Administrativo 
e Fiscal 
Tel.: 255718060

CARTÓRIOS NOTARIAIS
Felgueiras
Tel.: 255310890 
Lousada 
Tel.: 255822145 

Paredes
Tel.: 255785560 
Paços de Ferreira
Tel.: 255962513 
Penafiel
Tel.: 255729660

POSTOS DE TURISMO 
Felgueiras
Tel.: 255925328 
turismo@cm-felgueiras.pt 
Lousada
Tel.: 255820580
turismo@cm-lousada.pt 
Paços de Ferreira
Tel.: 255868890 
cit@cm-pacosdeferreira.pt
Paredes
Tel.: 255788914
turismo@cm-paredes.pt
Penafiel
Tel.: 255712561 
penafielturismo@gmail.com 
Termas de S. Vicente 
Tel.: 255612344
Entre-os-Rios
Tel.: 255614427
juntaturismoentreosrios@
iol.pt

CANTINHO INFANTIL
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4 de Abril
Páscoa

7 de Abril
Dia Mundial
da Saúde

22 de Abril
Dia da Terra

23 de Abril

Dia do Livro

25 de Abril

Dia da
Liberdade

29 de Abril

Dia da Dança

BLACK & WHITE

Spa a
dois

A G E N D A

VALE DO SOUSA ABRIL 2010
ENVIE AS SUAS SUGESTÕES PARA: NATIVAMAGAZINE.LEITOR@GMAIL.COM

CARNEIRO: A AMBIÇÃO CERRA O CORAÇÃO.

TOURO: AMIGOS, AMIGOS, NEGÓCIOS À PARTE.

GÉMEOS: A CONVERSA É COMO AS CEREJAS. 

CARANGUEJO: A PALAVRA É DE PRATA E O 

SILÊNCIO É DE OURO.

LEÃO: A GALINHA DO VIZINHO É SEMPRE 

MAIS GORDA DO QUE A NOSSA.

VIRGEM: A FOME É O MELHOR TEMPERO.

BALANÇA: MAIS VALE PERDER UM MINUTO 

NA VIDA QUE A VIDA NUM MINUTO.

ESCORPIÃO: CAUTELAS E CALDOS DE GALI-

NHA NUNCA FIZERAM MAL A NINGUÉM.

SAGITÁRIO: AS CADELAS APRESSADAS PA-

REM CÃES TORTOS.

CAPRICÓRNIO: NÃO METAS A MÃO EM PRATO 

ONDE TE FIQUEM AS UNHAS.

AQUÁRIO: OSSO QUE ACABES DE COMER NÃO 

O VOLTES A ROER.

PEIXES: ÁGUAS PASSADAS NÃO MOVEM 

MOINHOS.

Pr
ov

érb
ios & Astrologia

No final do dia relaxe no Zenji Spa, 
em Paços de Ferreira. Aproveite para 
levar a sua cara metade e desfrute de 
um spa a dois. Contacto: 938384348

Às quartas à noite os fãs do 
karaoke invadem o bar Portagem.  
Se pertence a este grupo, não se 
esqueça de ir até lá mostrar os 
seus dotes artísticos.

www.portagembar.com

É inaugurada a exposi-
ção de fotografia “Visible 
Thoughts” com trabalhos 
de Pedro Vanzeler Colaço. 

Até 7 de Maio, no espaço AJE 
da Câmara Municipal de Lousada. 
Contacto: pvcolaco@gmail.com

QUARTAS

DIA 10 DE ABRIL

V
IS

IB
L

E
 T

H
O

U
G

H
T

S

Reviva os anos 70, 80 e 90 no Elitis-
Club, na noite de sábado, 10 de Abril. 
Não se esqueça de se vestir a rigor 
pois os “Black & White Moments” assim 
o exigem. www.elitisclub.pt

APARTIR DO DIA 
24 DE ABRIL E 
ATÉ 2 DE MAIO 
VISITE A 34ª FEIRA 
DE MOBILIÁRIO 
"CAPITAL DO MÓVEL"



D I V E R S Ã O

SOLUÇÕES DOS PASSATEMPOS
DO NÚMERO ANTERIOR
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ROSAS EM MEIAS DE SEDAPOR RITA SILVA

rrss27.05@hotmail.com
Telem.: 912781992

MATERIAIS

Arame de alumínio
Arame base
Meias de seda
Linha mágica
Fita floral
Tubo modelador com
4 cm de diâmetro
Tesoura
Alicate

1 COM A AJUDA DO MODELA-
DOR, FAÇA 9 ARGOLAS COM 4 CM 
DE DIÂMETRO. FAÇA MAIS 1 AR-
GOLA COM ARAME VERDE PARA A 
FOLHA DA FLOR.

2  ABRA A MEIA E ENCAPE AS 
ARGOLAS, AMARRANDO-AS COM A 
LINHA MÁGICA. DÊ FORMA ÀS PÉ-
TALAS FAZENDO UMA PEQUENA 
DOBRA AO MEIO.

3  FORRE O ARAME BASE COM 
A FITA FLORAL.

4  PRENDA AS PÉTALAS, COM 
A LINHA MÁGICA, AO PÉ DA FLOR.

5  COM A FITA FLORAL, FORRE 
A UNIÃO DAS PÉTALAS AO PÉ 
DA FLOR.

6  UNA A FOLHA NO PÉ DA ROSA 
E FORRE NOVAMENTE COM FITA 
FLORAL.

7  ABRA AS PÉTALAS DA ROSA 
E DÊ-LHES FORMA FAZENDO PE-
QUENAS CURVAS NAS PÉTALAS.

8  E AQUI ESTÁ A ROSA PRON-
TA PARA OFERECER A ALGUÉM 
ESPECIAL.

UNE OS PONTOS E PINTA
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SODUKU
SOLUÇÃO NA REVISTA DE MAIO

Trabalhos
manuais




