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Mês da Prevenção aos Maus-Tratos na Infância
Por Liliana Martins 
Associada e Presidente da CPCJ Gondomar

Serei o que me deres…… que seja amor.
A definição de amor, se por um lado é 
fácil de explicar e de demonstrar, por 

outro poderá estar longe de ser coerente de 
pessoa para pessoa.

É um sentimento forte e que é vivenciado por 
cada um de nós de forma muito singular. O 
amor é único, não necessita de livro de ins-
truções e de aprendizagens prévias, é o sen-
timento mais fascinante do mundo, e tan-
to mais amor que me deres, mais serei um 
adulto feliz.

Na realidade, quando o bebé nasce recebe da 
sua mãe, de forma quase inata, o amor in-
condicional e indestrutível. O bebé também 
já nasce a amar, e nas trocas afetivas com a 
sua mãe, fará crescer, crescer o seu amor, 
aprendendo a amar cada vez mais. Parece 
uma troca afetiva tão inata, que imaginar 
que não é amor que certas crianças recebem, 
é uma monstruosidade, pois afinal, toda a 
criança ao nascer, deveria ter o direito inabalável de ser amada. 

É com a família que a criança torna o seu amor gigante, mas também, pode ser em família 
que a privação deste amor existe e deixa para sempre marcas, algumas trágicas, senão 
lembremos a história, de Bonnie Finney, uma avó, que em 1989, amarrou uma fita azul, 
cor das nódoas negras, na antena do carro, em homenagem ao seu neto, vítima mortal 
de maus-tratos. Quis, com esse gesto, alertar para a necessidade de proteger as crianças 

contra os maus tratos infantis, mensagem 
hoje difundida mundialmente, através da 
dinamização da Campanha Laço azul. A Co-
missão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Gondomar, no âmbito das suas competên-
cias, contacta com as crianças que perderam 
o brilho no olhar, que são vazias de amor e 
que o título da história, não termina em “se-
rei amor”, e que ao invés de ter o verbo dar 
tem o verbo tirar.

Acredito que a melhor forma de reduzir qual-
quer tipo de violência é ajudar as crianças e 
famílias a estabelecer relacionamentos sau-
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dáveis. Com a aposta na prevenção, nomeadamente através da colaboração com Entidades 
com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ) é que poderemos assistir a 
uma mudança positiva, que se reflita numa melhor trajetória de vida para cada criança. 
Atuar precocemente nas situações de vitimização poderá permitir a não perpetuação do 
uso de violência, pelo que trabalhar a prevenção torna-se fundamental. O mês de abril, 
tem vindo a ganhar expressão, pelo crescendo da responsabilidade da sociedade no com-
bate a este flagelo. A nossa ambição é proteger e atenuar, numa intervenção reparadora, 
a herança pesada que lhes é oferecida prematuramente. Daí, que é nossa pretensão aler-
tar a sociedade para olhar para a infância com responsabilidade, e para que esta mesma 
sociedade possa reagir com “amor” quando haja conhecimento que uma criança não tem 
assegurados os seus direitos. 

Acredito que somos todos 
responsáveis por dar res-
posta às necessidades das 
crianças e famílias, dando 
suporte e facilitando, a todo 
o momento, processos de 
construção, abrindo a possi-
bilidade de dar Amor.
Quem ama uma criança sem-
pre e para sempre só pode 
ser feliz.

Se me deres sempre amor…… 
só poderei ser amor
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No dia 27 de março, a AMUT e a As-
sociação Agir pelo Planeta, junta-
ram-se para celebrar a chegada da 

Primavera, no dia Mundial da Floresta e da 
Poesia, com palavras de poesia e um banho 
de floresta. A iniciativa decorreu nos Moi-
nhos de Jancido, um local mágico que en-
grandeceu ainda mais esta atividade. No dia 
do evento, abençoados pelos sons, cores e 
texturas da natureza ao longo do percurso, 
os intervenientes iam recolhendo os poe-
mas previamente dispersos pela floresta 
que, de alguma forma, lhes tocassem mais 
o coração e, posteriormente, durante algu-
mas pausas efetuadas para “saborearmos” a 
floresta, partilhavam a sua leitura com to-
dos..Com esta iniciativa procurámos sensi-
bilizar a comunidade para a importância do 
respeito pela natureza, gozando da paz e da 
beleza com que a floresta nos brinda e da 
necessidade de alimentarmos a nossa alma 
com poesia e de conseguirmos viver em har-
monia, agradecendo à floresta e partilhando 
momentos únicos de extrema serenidade e 
sensibilidade.  A comunidade aderiu muito bem à iniciativa e assim foi possível vivenciar 
um pouco de cor e magia saboreando um final de tarde poético, em estreito contacto com 
a natureza e com todas as boas energias com que ela nos acolhe! 
Partilhamos, também convosco, dois dos poemas que foram lidos na floresta e aconselha-
mos a que se aventurem a percorrer a natureza e que se deixem inebriar pela sua magia, 
não esquecendo, nunca, que é nossa obrigação cuidar dela e respeitá-la!

“Naquela tarde quebrada
contra o meu ouvido atento eu 
soube que a missão das folhas 

é definir o vento.”

Ruy Belo, A Missão das Folhas

“Era preciso agradecer às flores
Terem guardado em si,

Límpida e pura,
Aquela promessa antiga

Duma manhã futura.”

Sophia de Mello Breyner Andresen, 
As Flores

Poesia na Floresta
Por Fernanda Nogueira 
Coordenadora da Formação
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Por Hugo Canelas
Nutricionista na Clínica AMUT’Saúde

O Papel dos Drenantes no 
Emagrecimento 

Drenantes: o que são e qual 
o seu verdadeiro efeito no 
emagrecimento

1. Cavalinha

2. Dente de Leão

3. Hibisco

O estudo de ervas medicinais ou con-
centrados de substâncias com efeito 
drenante ou diurético continua na 

ordem do dia. No entanto, isto não quer di-
zer que haja evidência científica suficiente 
para apoiar as alegações feitas em relação a 
determinados compostos naturais. 
A perda de peso é um assunto que está sem-
pre na ordem no dia. Além da acumulação 
de gordura que leva ao aumento de peso, 
ainda existe a questão da retenção de líquidos, que afeta particularmente pessoas do sexo 
feminino, podendo contribuir não só para a sensação de inchaço mas também para a su-
bida dos dígitos na balança.
Neste contexto, alguns compostos têm sido apontados como drenantes, cujo principal 
efeito é o de promover a diurese, ou seja, a perda de líquidos através da urina.
Mas será que estas substâncias são realmente eficazes no combate à retenção de líquidos?
Antes de avançar no tema, convém perceber que várias causas podem contribuir para a 
retenção de líquidos, incluindo voos de avião, estar em pé/sentado durante muito tempo, 
ciclo menstrual e gravidez. 

A cavalinha é uma planta amplamente consumida sob a forma de chá com o objetivo de 
diminuir o inchaço e a retenção de líquidos. 
No entanto, embora os resultados de alguns dos estudo existentes sobre o assunto pa-
reçam animadores, muitos deles foram malo mal desenhados na medida em que não foi 
incluído um grupo-controlo placebo.

A raiz de dente-de-leão tem muitos compostos de ocorrência natural, incluindo inulina, 
sesquiterpenos, além de compostos fenólicos, como flavonoides, minerais e fitosteróis. A 
ação drenante do dente-de-leão pode estar associada ao seu elevado teor em potássio que, 
em modelos animais, foi responsável pela perda de peso na ordem dos 30%. No entanto, o 
mesmo não se pode dizer para os modelos humanos.

Embora seja muito utilizado na indústria dos cosméticos, o hibisco tem-se demonstrado 
uma parte importante da medicina tradicional e alternativa, com alegados efeitos diuré-
ticos e hipotensores. 
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Por Sandra Antunes
Coordenadora da Clínica AMUT’Saúde

Dia Mundial da Saúde 

O Dia Mundial da Saúde, celebrado a 
07 de Abril,  foi instituído pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 

na Primeira Assembleia de Saúde, em 1948. 
Porém, só em 1950, entra em vigor, com o 
propósito de consciencializar para um tema 
específico da saúde, destacando uma área 
prioritária de preocupação para a OMS. Este 
ano, celebra o trabalho dos profissionais de 
enfermagem e obstetrícia e lembra o papel 
importante que desempenham.
Como o objetivo deste dia é sensibilizar e 
educar para a importância dos cuidados de 
saúde e de estilos de vida saudáveis, a AMUT 
em parceria com a Oftalmed, realizou o pri-
meiro rastreio visual na clínica AMUT.

E se o efeito drenante estiver na água bebida e não no composto 
que é adicionado?

Conclusão

Uma das principais razões para o recurso a drenantes é a retenção de líquidos, muitas ve-
zes associada ao excesso de sódio consumido ou incapacidade do organismo para o elimi-
nar corretamente. Embora já tenhamos vistos que alguns compostos podem efetivamente 
ajudar diretamente na eliminação do sódio em excesso, não parece sensato atribuir esse 
efeito à planta com qual é feito o chá ou a infusão, descartando por completo a importân-
cia da água neste processo.

Grande parte dos estudos realizados com extratos são, por questões éticas, realizados em 
animais e, nestes casos, os resultados são até bastante promissores. No entanto, grande 
parte dos ensaios clínicos não são capazes de replicar os mesmos resultados em huma-
nos, pelo que é impossível confirmar a eficácia de muitos dos drenantes mais populares 
do mercado.

Produto do Mês
REUMADOL FORTE C - NOVIDADE
▶ Estimula a regeneração das cartilagens
▶ Promove o bem-estar articular e ossos
▶ Propriedades analgésicas e anti-inflamatórias
Aproveite o preço promocional!

Faça o seu pedido: 224 958 294 ou saude@amut.pt
Levantamento em Loja ou Envio via CTT
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As Buracas do Casmilo – Condeixa-a-Nova
Por Catarina Gandra
Estagiária

No passado dia 02 de Abril, os 
nossos AMUT’eiros reuniram-
-se para conhecer as Buracas 

do Casmilo, nas Serras de Sicó, Con-
deixa-a-Nova.
O trilho, com aproximadamente 10 
quilómetros, levou os participantes 
a desafiarem-se a si próprios com as 
subidas íngremes que foram encon-
trando pelo caminho, a oportunidade 
de contemplar as diversas paisagens 
que os rodeavam, algumas quase sel-
vagens e, essencialmente, desfruta-
rem do melhor que a Natureza pode 
proporcionar – a paz de espírito e 
tranquilidade que foi sendo experien-
ciada pelo caminho.
No final, o grupo deparou-se com as majestosas Buracas: cavidades na rocha, re-
sultado de uma enorme gruta que existia na montanha e que graças à erosão ruiu, 
deixando à vista pequenas grutas que todos tiveram a possibilidade de visitar.
Foi um dia primaveril de partilha e encontros entre esta família de AMUT’eiros, que 
certamente está ansiosa pela próxima caminhada, agendada para o dia 21 de Maio 
de 2022.
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Testemunho AMUT’eiro
Por Antónia Ferreira
Membro do Conselho de 

Desde o propósito, às sensações, 
descobertas, partilhas, experiên-
cias, perspetivas, entreajuda e 

inúmeras emoções no decorrer de uma 
Caminhada é algo de inigualável.

 Cada Caminhada é entendida, interio-
rizada e está em perfeita conexão com 
o estado de espírito do momento, bem 
como, da disponibilidade interior que 
se permite atribuir-lhe. Daí, as diversas 
sensações e olhar sobre o grau de difi-
culdade da Caminhada que difere com a 
forma como a encaramos no momento.

Refletir sobre a Caminhada é deveras 
complexo, pois não só o ser humano se 
prepara física como psico-emocional-
mente para as adversidades do caminho 
que se predispõe a desafiá-lo, ultrapas-
sando os obstáculos inesperados que 
poderão estar ou não, ao seu alcance.

Quando o ser humano se dispõe a caminhar, naturalmente, a sua mente desperta 
para sons, imagens, olfato, tato, que no dia-a-dia não tem a capacidade de as cap-
tar devido aos inúmeros ruídos cruzados com que é absorvido e “intoxicado”.

Assim, a Caminhada proporciona uma diversidade de experiências, proporcionan-
do o encontro e desencontro daqueles que partilham o caminho, bem como, o dis-
frutar de momentos de “respiração”, sentida, fluída e descontraída coadjuvando 
para a energização do ser humano através do que o meio envolvente lhes permite 
absorver, interiorizar ou mesmo ignorar.

O propósito da Caminhada deve ser encarado como algo que nos acrescenta, inde-
pendentemente do olhar de cada um enquanto indivíduo, nem que seja simples-
mente o reencontro com o meu “EU”.

Caminhar alimenta e rejuvenesce a alma. Não se explica, vive-se e sente-se!
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ADIS – Uma Marca com 
Sustentabilidade para a Inclusão
Por Dr. Paulo Pereira
Presidente da ADIS - Associação Desportiva de Inclusão Social

Todo o aniversário é um tempo de celebra-
ção e reconhecimento do caminho já per-
corrido, bem assim como um desígnio para a 
identidade da coletividade e um sinal para a 
sua presença na sociedade. Como tal, a Adis 
Fest, sábado, 26 de março, foi um momento 
de encontro dos vários departamentos num 
mesmo local - o Parque Urbano de Rio Tin-
to, local privilegiado porque acessível a toda 
a população, para fazer uma demonstração 
dos nossos departamentos de Futebol Ame-
ricano/Flag Football e de Basebol. Contaram 
com a adesão, sobretudo, dos mais jovens, 
sob o olhar gratificante dos pais, tendo al-
guns também experimentado. Em paralelo, 
com as atividades ao ar livre, o departamento de Boardgames dinamizou um workshop de 
role plays na Casa da Juventude de Rio Tinto, onde se situa a sede da AMUT'IESIM, incuba-
dora onde nascemos. Registamos também com gratidão, a presença da Dr.ª Carla Ferreira, 
adjunta do vice-presidente do Câmara Municipal de Gondomar, bem assim como do Dr. 
Hugo Raimundo, responsável da divisão da Juventude, que nos facultaram todo o apoio 
necessário para o evento.
Nesse sábado, juntámos atletas, técnicos, associados, corpos sociais, entidades munici-
pais e população em geral, numa ação de exposição da nossa oferta desportiva, ilustração 
do trabalho em rede para se reforçar nas próximas ações. De facto, o nosso plano de ação 
para 2022, contém três objetivos estratégicos - Jogar; Juntar e Ligar. O primeiro aniversário 
desta associação proativa e inclusiva, com equilíbrio entre qualificações, géneros e idades, 
juntou no mesmo local oferta desportiva diferente, num espaço público com visibilidade 
para todos os interessados. Jogar, Juntar e Ligar é a nossa marca no associativismo e temos 
um nome único – ADIS – Associação Desportiva de Inclusão Social. Todos no mesmo local 
numa epifania para a promoção da saúde, bem-estar e integração intergeracional através 
da prática desportiva.
A ADIS está nos serviços que prestamos à população por ações concretas de promoção 
social do desporto e inclusão intergeracional. Afirma-se pela diferença porque propomos 
desportos alternativos e inovadores para a adaptação à sociedade futura. Visamos a ex-
celência desportiva com a formação de atletas com treinos regulares mas, em paralelo, 
dinamizamos eventos para incentivar à prática desportiva. Com um nível fácil de pratica-
bilidade e flexibilidade nos meios necessários, estamos prontos para oferecer à população 
uma prática informal de desporto, ao gosto de uma sociedade online, livre e aberta, com 
eventos pontuais calendarizados.

Saiba mais em: https://www.adis.pt
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25 de Abril – O início de uma 
nova Liberdade
Por Inês Gandra
Enfermeira

O dia 25 de Abril é conhecido como o Dia da Liberdade porque neste mesmo dia, em 
1974, Portugal deixou de estar sob o regime de uma ditadura. Foi uma revolução 
pacífica sem confrontos físicos e em que alguns cidadãos distribuíram cravos ver-

melhos à população e aos soldados portugueses.
E que forma mais bonita de recordar um acontecimento importante na história de Portu-
gal, senão com um cravo. 

Para isso vais apenas precisar de lápis ou canetas para colorir este cravo. No dia 25 de Abril 
de 1974, os cravos eram vermelhos, mas aqui tu podes usar a tua imaginação e, mais im-
portante, a tua liberdade para colorires como achares mais bonito.
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Novos Protocolos

Protocolo entre AMUT Gondomar e O Cubo 
Mágico - Salas de Estudo

Protocolo entre AMUT Gondomar e Oftalmed 

A missão principal da AMUT é a de conceder benefícios sociais e de saúde aos seus 
associados. Neste sentido, dispomos de protocolos com instituições e profissio-
nais, reconhecidos pela sua competência e qualidade, que permitam condições es-

peciais para os Associados da AMUT e seus familiares. 

Pode consultar os nossos protocolos em: https://amut.pt/associados/protocolos/

Aproveite já o 1º Plano de Saúde Ocular em Portugal. Co-
mece a usufruir de todas as vantagens do seu Plano na 
Rede de Prestadores Oftalmed.
O seu Plano de Saúde Ocular Corporate encontra-se as-
sociado ao Aderente AMUT - Associação Mutualista de 
Gondomar.
Consulte as condições particulares do seu Plano de Saú-
de Ocular através do link.
Consulte na área MY OFTALMED (sua área reservada de 
cliente do site oftalmed.pt), o seu cartão de cliente vir-
tual e outras informações sobre o seu Plano e respetivas 
vantagens.

Contactos:  800 917 051 (chamada gratuita) ou info@oftalmed.pt 
Consulte no site da AMUT os seus benefícios.

Consulte a tabela de descontos aplicados aos beneficiários 
do protocolo com O Cubo Mágico - Salas de Estudo.

Contacto: 224 839 321
Morada: Rua Agostinho Fernando Oliveira Guedes, n.º 70, 
Fração L 4420-009, Gondomar 

nif: 501 634 851
irs | modelo 3 | quadro 11

Basta consignar 0,5% do seu irs

ajude-nos a  
Nutrir a Saœde e a Felicidade do 

Ser Humano, Solidariamente!
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