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Sumário

O Presidente da AEFCNAUP diz…

Ultima mais um ano e, com ele,
quase simultaneamente, se finda e se inicia um
ciclo da Associação de Estudantes da
Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação da Universidade do Porto - em
meados de 2014 alcançaremos os 25 anos. É,
portanto, momento de comemoração mas, e
sobretudo, de reflexão.
Olhando para o passado, o
sentimento que nos consome é motivação.
Motivação por encerrar em nós a
responsabilidade de dar prossecução ao
caminho traçado pelos nossos antecessores
que, em poucos anos, tiveram a capacidade de
criar uma profissão e de a fazer crescer
inteligentemente, tiveram a capacidade de, por
detrás de modestas paredes, construir o saber
e marcar uma posição forte na sociedade. É,
portanto, com este sentimento que encaramos
o próximo ano.
Sabemos que em 2014 chegam
desafios importantes, mas estaremos atentos
para nos posicionarmos com empenho e
responsabilidade, assumindo com coragem as
posições que considerarmos mais adequadas
para a Profissão de Nutricionista, para a
nossa Faculdade, para os nossos Cursos e,
sobretudo, para Ti, Caro Estudante, Caro
Colega.
Sejam Felizes!
Um excelente 2014!
O Presidente da AEFCNAUP,

O CJAEFCNAUP diz…
A saída do jornal
marca o fim do semestre isso
significa que passou a voar !
Assim terminam um
ano e um semestre recheados
de
histórias,
memórias,
ensinamentos, vivências e
muita
diversão.
Aqui fica o resumo
de tudo o que já passou e
esperem pelo que aí vem!
Por agora, só nos
resta desejar-vos umas boas
festas e boa sorte para os
temíveis exames que se
avizinham !
O CJAEFCNAUP

Semana de receção da
Universidade

Atividades

2ª feira, 16/09

A semana de receção aos
novos estudantes da FCNAUP iniciou--se
com uma pequena conversa de motivação
pela diretora da própria instituição, sendo
seguida pela apresentação da Ordem dos
Nutricionistas e da APN, pelas Dra.
Alexandra Bento e Dra. Helena D’Ávila,
respetivamente.
A meio da manhã, os novos
alunos puderam conhecer o Dr. Pedro
Moreira a falar de «Nutrição no Ciclo de
Vida», e entender a importância de
começar cada vez mais cedo com hábitos
alimentares saudáveis. A este seguiu-se a
Dra. Bela Franchini, que desenvolveu o
tema «Nutrição Comunitária», no qual
tem vindo a trabalhar e a desenvolver
projetos como «Projeto ProGreens»
(cujo objetivo é incentivar a um maior
consumo de fruta e hortícolas) e «Projeto
Hector» (que visa informar sobre formas
de ter uma alimentação saudável fora de
casa). O tema seguinte a ser falado foi
«Nutrição Clínica», pela Dra. Flora
Correia, alertando os novos alunos acerca
desta saída profissional (que está
«fechada»), não deixando de fazer uma
magnífica descrição da mesma. A
primeira parte da manhã foi finalizada
pelo Dr. Pedro Carvalho, com o tópico
cada vez mais atual «Nutrição e
Desporto».

Após uma parte da manhã
tão rica em informação para tão sedentos
ouvintes, houve uma pequena pausa, à
qual se seguiu a Dra. Ada Rocha, que
desenvolveu o tema «Alimentação
Coletiva», tendo este dia sido finalizado
falando-se do que é ser «Nutricionista na
Indústria».

3ªa feira, 17/09
O segundo dia da semana
de receção aos novos estudantes da
FCNAUP começou com umas belas
dicas de «Gestão do Tempo/Saber ser
estudante universitário», pelo Dr. Vítor
Hugo Teixeira, sempre importantes para
quem (obviamente assustado) começa a
sua caminhada numa faculdade. De
seguida, houve um grupo de alunos da
própria faculdade a informar os novos
colegas acerca de atividades académicas
que existem nesta instituição: FAP,
ANEN, AEFCNAUP, Núcleo de
Jornalismo, Campeonatos Desportivos,
Rádio, TAFNUP.
Após um breve intervalo
para assimilar toda a informação obtida e
recarregar energias, uma estudante (Sara
Bastos) foi dar o seu testemunho, à qual
os novos estudantes muito agradecem.

Semana de receção da Universidade
4ªa feira, 18/09
O último dia da
semana de receção da
Universidade
começou
com uma demonstração do
empreendedorismo
na
FCNAUP, tendo sido esta
palestra ministrada por um
ex-estudante da mesma,
que criou e estruturou o
seu próprio negócio com
mais dois amigos do curso,
enquanto
ainda
o
completavam.
Para finalizar, foram apresentadas
as estruturas de apoio aos alunos: a
Biblioteca ficou a cargo da Dra. Marta
Azevedo, o Sigarra de Rui Chilro e as
Bolsas SASUP de Cristina Sampaio.
Assim terminou a semana de
receção aos novatos da FCNAUP!

Andreia Lopes (1ºano)

Atividades

De
seguida,
foram
apresentados aos novos alunos
testemunhos de Voluntariado
estudante na UP, de forma a
motivar esta geração a ser mais
solidária para com os outros, mais
ativa numa sociedade que cada
vez tem mais falta de jovens.

Semana de receção da AE
Passeio pelo Porto
Esta
atividade
foi,
principalmente para quem não vive no
Porto, uma grande oportunidade de
conhecer esta magnífica cidade. Foram
visitados lugares históricos, como a Sé, as
Muralhas do Porto (a partir das quais se
viam as caves), passearam por lugares de
lazer, como o Jardim da Cordoaria, o
Piolho, os Leões, não esquecendo o IPF
e acabaram esta tarde passando pelo
Marquês, pelo Bolhão (entraram mesmo
no Mercado do Bolhão) e pelo antigo
ICBAS (a que correspondem as possíveis
futuras instalações da FCNAUP).
Para
terminar
este
fantástico dia, houve um lanche
preparado pela AEFCNAUP, que foi
muito apreciado pelos novos estudantes.

Atividades

Torneio Desportivo
Este torneio
é realizado todos os
anos e é uma forma
de os novos alunos se
conhecerem melhor,
entre si e também aos
mais velhos, aliando
o exercício físico a
esta tentativa de
inserção dos recémchegados.

Recolha de Sangue
De modo a
incentivar os novos alunos
para serem mais solidários,
estes foram levados para o
IPO, juntamente com os
restantes estudantes da
FCNAUP, de forma a
darem sangue. Esta recolha
procedeu-se ao longo de
todo o dia com a livre
participação de todos os
interessados.

Semana de receção da AE
Noite de Cinema
Apesar do mau tempo, os
alunos da FCNAUP não conseguiram
resistir ao ambiente acolhedor do
barraco, e juntaram-se para um
convívio marcado pela boa energia e
disposição, como já é habitual.
Obviamente não faltaram as pipocas
aliadas a um bom filme de animação.

Esta festa, denominada
«Churrasco - Rainhas da Noite», foi
organizado pela AEFCNAUP em
conjunto com a AEFCUP, e realizouse no Via Rápida. Havia autocarros
grátis a partir da FEUP para o VR
com ida e volta) e o bilhete incluía
duas bebidas de pressão e uma fêvera.
A lotação ficou esgotada nesta receção
aos novos estudantes. O ambiente que
se fez sentir foi muito agradável,
acabando por ser uma noite
memorável.

Andreia Lopes (1ºano)

Atividades

Churrasco

Hospital dos pequeninos
Para que os utentes de palmo e meio percam o medo da bata branca e deixem de ver o
estetoscópio como objeto de tortura

Atividades

Uma dúzia. Foi já há uma
dúzia de anos que este projeto viu a luz
do dia pela primeira vez. Na sua
12ªedição, uma vez mais e como não
poderia deixar de ser, foi abraçado pela
FCNAUP por meio da AEFCNAUP
em parceria com a AEFMUP.
O calendário de 2013
marcava a terceira semana de Outubro
quando o hospital de S. João acolheu
esta iniciativa, abrindo as portas a
inúmeras filas indianas de crianças com
idades que se contam pelos dedos das
mãos. Não, não estavam a dar
rebuçados. Mas, pelo entusiasmo com
que cada uma delas acompanhava o seu
respetivo boneco doente na ida ao
médico, até parecia que sim.
Com o salão de
estudantes da FMUP como palco, um
vasto corpo clínico constituído por
estudantes de medicina, medicina
dentária,
ciências
farmacêuticas,
ciências da nutrição e enfermagem unia
forças no objetivo-comum de dar cor
ao cenário cinzento e baço que é o
hospital aos olhos desta faixa etária.
Ao fazer dos bonecos o
alvo da consulta, a perspetiva que as
crianças tem do profissional de saúde é
invertida, este passa a ser parte da
solução em detrimento de ser parte do
problema.

Em tom amigável e à boleia do brinquedo
conseguimos mais facilmente chegar até
elas de uma maneira calorosa e
aconchegante contrariando assim a
tendência negativa e errada de ver o
profissional de saúde como ameaça ao
bem-estar quando sabemos que na
realidade se trata precisamente do
contrário. Este faz-de-conta já provou ser
um exercício eficaz no ambiente hospitalar
na medida em que as crianças
amedrontadas, constrangidas e ansiosas
efetivamente ficam descontraídas e
confortáveis permitindo-nos a nós exercer
as nossas funções em pleno.
No cantinho de nutrição os
jogos didáticos foram o veículo escolhido
para interagir com as crianças e elucidar
este público-alvo tão exigente, desconfiado
e curioso sobre os pilares de uma
alimentação saudável.

Filipa Cruz (2ºano)

II Jornadas da Gastronomia
A 30 de Outubro
a nossa Associação de
Estudantes presenteounos com mais uma
excelente aposta, as II
Jornadas
da
Gastronomia.
Mais do que uma
viagem aos quatro
cantos do mundo, foi

estendeu
os
nossos
horizontes relativamente
às
diferenças
desta
gastronomia, Dra. Inês
Tomada que nos abriu as
portas
da
“Comida
Afrodisíaca”, falando sem
tabus e até desvendando
alguns truques, Nimicha
Kotecha com as tradições
da “Comida Indiana” e
Gustavo Costa que
nos ensinou vários
truques das confeções
de Sushi.
Com
uma
adesão
crescente
desde a primeira
edição
destas

Jornadas, muitas as trocas
de ideias e de sabedoria ao
longo de todo o dia. Uma
sucessão de palestras e
workshops que, para além
de bastante intimistas, se
tornaram enriquecedores e
divertidos.

Mariana Ferreira (2ºano)

Atividades

Vegetarianismo
apresentando-nos
o
leque de opções que
atualmente existem neste
ramo, D. Teresa que nos
enriqueceu no campo da
“Comida Africana” com
muita boa disposição e
cultura, Thuy Tien
palestrante do tema
“Comida Oriental” que

uma viagem a alguns
segredos e tabus da
gastronomia,
contando
com nomes como António
José
nas
palestras
“Portugal à mesa” e
“Cozinha Gourmet” que
nos provou que “o que é
nacional é bom”, Dra.
Alda Alvim que falou de

Dia da Alimentação
Dia 16 de Outubro,
Dia da Alimentação. Para a
maioria da população isto não é
sabido e muito menos lembrado,
no entanto, na nossa faculdade é
dia de lembrança obrigatória.
Marca a base do que pretendemos
exercer, e como tal, foi
comemorado.
Apesar de um pouco
discreto, este dia foi marcado com
uma iniciativa da nossa Associação
de Estudantes que promoveu a
alimentação saudável entre todos

os estudantes, professores e
funcionários que passavam nos
corredores
da
FEUP.
Apelou-se à atenção de todos,
fazendo-se um pequeno questionário
sobre os seus hábitos alimentares e
oferecendo-se conselhos de uma boa
alimentação, iniciando logo pela peça
de fruta que todos os inquiridos
tiveram direito.
Para o ano há mais e
podes procurar como participar de
uma forma ativa neste dia que será
para recordar, sem dúvida alguma !

Atividades

Mariana Ferreira (2ºano)

A AEFCNAUP

Atividades

Este ano, e infelizmente, a
AEFCNAUP não teve inscrições
suficientes que pudessem abrir as
mesmas equipas do ano anterior.
Sendo assim, a equipa de Futsal
Masculino foi a única a levar o nome
de Nutrição aos Campeonatos
Académicos do Porto (CAP’s). A
equipa contou, este ano, com alunos
dos quatro anos de licenciatura, sendo
um ótimo escape, não só para fazer
desporto, como também de incentivo
ao
convívio
entre
todos.

Desportivamente, esta primeira
fase (fase de grupos), não correu da
melhor forma, ficando a nossa equipa no
último posto, somando por derrotas
todos os jogos disputados. No segundo
semestre, jogar-se-á a segunda fase dos
CAP’s, onde disputaremos a 2ª divisão da
mesma, com todas as equipas que não
foram apuradas para a fase final da
competição.
Continuem a acompanhar e a
apoiar a nossa equipa! Contamos
Contigo!

Dia Cultural

Atividades

A 21 de Novembro, a
AEFCNAUP fez questão de marcar
novamente o Dia Cultural. Esta
iniciativa desdobrou-se em duas partes
distintas de forma a abordar nutrição
sempre de uma forma diferente e atual.
Assim sendo, nessa
manhã, os alunos que se voluntariaram,
dirigiram-se à entrada do Hospital S.
João, onde forneceram rastreios
nutricionais à população que por ali
passava. Uns mais interessados do que
outros, todos se renderam ao apelo e
realizaram o rastreio. Até mesmo os
mais apressados cederam à tentação na
qual lhes foi medido o IMC, o peso, a
percentagem de gordura e a massa
muscular. Para finalizar, foram-lhes
dados conselhos para poderem exercer
uma alimentação saudável e medidas
práticas que poderiam começar
imediatamente a aplicar.

Apesar de esta ter sido
uma nova experiência para muitas
destas pessoas, também o foi para
alguns alunos que se voluntariaram,
visto que a maioria ainda frequenta o
2º ano do curso e ainda não lecionou
as técnicas necessárias para se efetuarem
estes cálculos e medições.

A
título
de
curiosidade, foi passado um vídeo ao
longo deste dia de forma a elucidar
os alunos para este mesmo tema
“Nutrição no Paleolítico, nutrição
agora e nutrição e as novas
tecnologias”. Serve de exemplo que,
como conclusão deste vídeo, se
percebe que os segredos da nutrição
já vêm bem de trás e não do que se
inventa hoje em dia.

Mariana Ferreira (2ºano)

Atividades

Durante a tarde, o foco
mudou-se para o barraco, onde estavam
afixados os originais trabalhos acerca
do tema “Nutrição ontem, hoje e
amanhã”, que combatiam arduamente
por um bilhete para o Magusto.
Completavam-se as 16h
deste mesmo dia, quando os votos
foram contados e se chegou ao nome
vencedor – Ana Raquel Azevedo (do
4ºano) – com um artigo em que
avaliava a influência do Instagram na
alimentação da atualidade. Bastante
entusiasmada, a participante premiada,
teve direito então ao seu bilhete do
Magusto que lhe garantiu uma
excelente noite com o título “A Rainha
do Magusto”.

Atividades

Magusto

Outono que é outono na
FCNAUP, não é vivido sem a popular
noite de Magusto. Assim, no dia 27 de
Novembro concretizou-se, mais uma
vez, esta festa popular organizada pela
associação de estudantes, com o intuito
de celebrar a chegada do frio e a
aproximação do Natal.
E como “No dia de S. Martinho vai-se
à adega e prova-se vinho”, não faltaram
bebida nem castanhas nesta noite, que
apesar do frio que se fez sentir no

barraco, teve bastante adesão e foi
vivida com imensa boa disposição. Não
só as castanhas, a sangria e o grande
companheirismo contribuíram para que
esta atividade fosse um êxito, mas
também a musica que foi presença
obrigatória e esteve bem animada ao
longo de toda a noite.
Escusado será dizer que… foi um
sucesso! E que quem não esteve
presente nesta edição, que não perca a
próxima!!

Tânia Rodrigues (1ºano)

De 9 a 12 de
dezembro, a associação de
estudantes da nossa faculdade, em
colaboração com outras associações
de estudantes de outras faculdades
da Universidade do Porto,
nomeadamente a AEFEUP, realizou
uma campanha solidária, a qual
tinha como objetivo recolher

diversos bens a fim de ajudar famílias ou
pessoas mais carenciadas.
Deste
modo,
foram
recolhidos alimentos, roupa, brinquedos,
livros, talheres, tampas e papel, que foram
depois distribuídos por instituições
tentando ir de encontro às necessidades
de cada uma.
Com a vossa ajuda,

tornamos mais rico o Natal das
famílias ajudadas pela Junta de
Freguesia de Paranhos, contribuindo
com cabazes alimentares; mais quente
o Natal dos sem-abrigo apoiados
pela CASA (Centro de Apoio ao
Sem-Abrigo) e pela Legião da Boa
Vontade doando roupas e cobertores;
as crianças das Aldeias SOS
receberam brinquedos; o papel

papel angariado foi entregue ao Banco
Alimentar no âmbito da campanha
“Papel por Alimentos” e que tem como
finalidade converter este em produtos
alimentares; entre outras instituições que
também pudemos ajudar.
“A melhor maneira de
sermos felizes, é fazendo os outros
felizes!”. Certamente que a tua
contribuição fez a diferença, Obrigado!

A AEFCNAUP

Atividades

Mega Campanha de Recolha

Atividades

Seminário do
Empreendedorismo e
Empregabilidade
Tendo em conta a atual
situação económica que o país atravessa e
a
consequente
diminuição
de
empregabilidade, o incentivo ao
empreendedorismo jovem tem-se tornado
um tema cada vez mais urgente e mais
focado. Nesta sequência, a AEFCNAUP
realizou mais um seminário de
empreendedorismo e empregabilidade, no
dia 13 de Dezembro, no antigo ICBAS?
Para além da presença
obrigatória da Dr.ª. Alexandra Bento
(Bastonária
da
Ordem
dos
Nutricionistas), o evento contou ainda
com a presença da Dr.ª Helena Ávila
(Presidente da APN) e de uma extensa
lista de nutricionistas de sucesso das mais
diversas áreas, tendo como convidada
especial a Dr.ª Iara Rodrigues com o tema
“Nutrição nos Media”.
De forma a descobrir um
pouco mais acerca deste seminário,
contámos com a opinião da estudante
Liliana Pereira.

1.

O que achaste desta iniciativa da
AEFCNAUP?
O
Seminário
de
Empreendorismo e Empregabilidade
foi sem dúvida uma grande iniciativa
que a associação de estudantes da
FCNAUP nos proporcionou e levou
a cabo com grande afinco e
dedicação.
Todos os oradores
eram fantásticos, muito experientes e
conseguiram transmitir pontos-chaves
essenciais a todos os jovens da área
das Ciências da Nutrição e outras.
No meu caso, eu nunca
pensei em ser empreendedora no
futuro, mas depois de ter ido a este
evento comecei a abrir os meus
horizontes e a perceber que pode ser
estimulante e possível ter o meu
próprio espaço, podendo contar com
a ajuda de órgãos competentes para a
criação do mesmo, e que também nos
foram apresentados no seminário.
Assim, posso dizer que
adorei este evento e penso que mais
atividades destas devem ser realizadas,
tanto pela maneira como enriquecem
o nosso percurso curricular e nos
fazem
crescer
em
termos
profissionais.

Seminário do
Empreendedorismo e
Empregabilidade
2. Qual o testemunho/área da nutrição que mais te
inspirou e porquê?
Quando acabei o ensino secundário o
meu sonho era entrar nesta faculdade. No início a área
que mais me inspirava era a Nutrição Clínica. No
entanto, após ter contactado com todas as variantes
que este curso me proporciona fiquei fascinada pela
4. Por último, há mais alguma coisa que
queiras acrescentar?
Fiquei também muito
radiante pelo patrocínio que a padaria
dos meus pais, o Boca Doce, fez no
coffee-break do seminário, podendo
assim dar a conhecer aos participantes
deliciosos produtos, como o pão de
aveia, por eles fabricado, e que foi uma
inovação pioneira na cidade do Porto.

Tânia Rodrigues (1ºano)

Atividades

Nutrição Comunitária, sendo este o
sector em que pretendo actuar no
futuro.
Assim sendo, como era de esperar adorei
o testemunho da Dr.ª Joana Aguiar,
nutricionista da Câmara Municipal de
Matosinhos. Todavia fiquei também
muito impressionada com a Dr.ª Iara
Rodrigues, pensei que seria uma pessoa
mais distante, no entanto revelou-se
extremamente acessível, afável e humilde.
O que me impressionou bastante!
3. Sentes que foi enriquecedor na tua
formação enquanto futura nutricionista
e jovem empreendedora?
Todas as oportunidades
que nos são proporcionadas ao longo do
curso são enriquecedoras e devem ser
aproveitadas. Deste modo, fico muito
contente por ter participado neste
seminário e sinto-me agora motivada
para abrir o meu próprio negócio e ser
empreendedora na minha área de
actuação ou até noutras.

Atividades

Natal Chill Out
No passado dia 19 de
Dezembro realizou-se mais um
“Natal Chill Out” na nossa faculdade,
no espaço ao qual carinhosamente
chamamos “barraco”. Esta é uma
iniciativa da nossa Associação de
Estudantes que tem o objectivo de
promover a comunicação e convívio
entre os alunos. Neste dia foi possível,
das 10 às 19 horas encontrar o
barraco bem decorado com tudo o
que a época exige e com muitas coisas
boas à mistura como bolos e outros
doces típicos da época de Natal.
Assim, foi possível criar a
oportunidade perfeita para que, sob a
atmosfera natalícia, e contando
também com a descontracção dos
primeiros dias de “férias”, possa haver
momentos de diversão, partilha e para
que cada vez mais os alunos da
FCNAUP se unam e, seguindo o
espírito de Natal, formem uma grande
família feliz cujos laços são feitos de
experiências e bons momentos
passados na companhia de alguns de
quem mais gostamos.
Além disso, e como não
podia deixar de ser, ajudamos também
quem mais precisa, os lucros obtidos
com as vendas foram revertidos para
famílias carenciadas, sob a forma de
cabazes de Natal. Assim, além do
convívio e diversão conseguimos
também tornar este Natal mais
solidário!

Mariana Barbosa (2ºano)

TedX

No dia 30 de Novembro,
o Auditório da Biblioteca Municipal
Almeida Garrett foi palco de mais um
conjunto de momentos inspiradores ao
receber o TEDx Boavista, este ano
subordinado
ao
tema
MOVEaMENTE. Durante todo o dia,
14 oradores, de diferentes áreas de
atividade, partilharam o que os faz
mover a mente!
Dentro das riquíssimas
apresentações destacam-se a de Nuno
Lobo Antunes, Olga Noronha, Katja
Tschimmel e como era de se esperar, a

do Professor Vitor Hugo Teixeira que,
entre outros temas, conduziu o
auditório à reflexão sobre alguns
mitos da nutrição no desporto. Foi
ainda possível assistir às atuações de
Vitor Fontes, da Academia Fernanda
Canossa e do Espaço Fitness, que
proporcionaram momentos deliciosos.
Não percam o próximo
evento!
Soltem a Mente!

Andreia Lemos (2ºano)

Quintas-Feiras Negras
No
Encontro
Nacional de Direções
Associativas, realizado
no Porto, nos dias 14 e
15 de setembro, o
movimento associativo
estudantil
nacional
aprovou a campanha
«5as feiras negras no
ensino superior», com o
objetivo de promover o
debate
acerca
dos
problemas que afetam o
ensino
superior,
nomeadamente
a
No dia 3 de outubro
debruçamo-nos sobre o tema ação
social. Por entendermos que a nossa
democracia está assente no acesso
universal à saúde, educação e proteção
social, como abonadores de igualdade
de oportunidades, entendemos que o
sistema de ação social no ensino
superior devia permitir que qualquer
estudante, independentemente da sua
capacidade
financeira,
tivesse
condições para frequentar o ensino
superior. No entanto, infelizmente, o
sistema de ação social não consegue
dar resposta aos novos desafios que
decorrem do agravar da situação
financeira dos estudantes e das suas
famílias. Assim, por uma ação social
mais justa questionamos: “Porque não
chega a ação social a quem precisa?”.

insuficiência do sistema de
ação social, o abandono
escolar ou a redução do
número de candidatos e
colocados
no
ensino
superior.
Constituíam
destinatários desta iniciativa
toda a sociedade civil.
Assim,
em
cada uma das quintas-feiras
do mês de outubro
abordamos uma temática
diferente, sensibilizando a
opinião pública para a
importância da educação.

Quintas-Feiras Negras
Mensagens
foram transmitidas:

importantes

- Os estudantes carenciados
não podem ver a sua bolsa recusada por
uma dívida contributiva ou tributária de um
outro elemento do agregado familiar,
considerando que a bolsa de estudo é um
apoio direto ao estudante. O devedor está
identificado e não é o estudante. Um
estudante não pode ser penalizado pela
existência de uma dívida da qual
provavelmente não tinha conhecimento e
que nada pode fazer para evitar. Esta
situação já foi revista e, portanto, as dívidas
contributivas ou tributárias do agregado
familiar deixarão de fazer parte dos critérios
de atribuição de bolsa de estudo.

- A Lei é clara ao estabelecer
que «a ação social garante que nenhum
estudante será excluído do subsistema do
ensino
superior por
incapacidade
financeira». Infelizmente, a realidade é bem
mais negra!
- Os recursos disponíveis na
ação social devem beneficiar quem precisa:
cada cêntimo entregue a um estudante que
não precise de apoio financeiro é um
cêntimo que fica indisponível para os que
de facto precisam.
- Apesar de os prazos para
decisão
estarem
regulamentarmente
definidos, ano após ano há atrasos que
dificultam a vida aos estudantes bolseiros. A
incerteza do momento em que receberão a
sua bolsa de estudos não é compatível com
a certeza da data em que vence a próxima
prestação da casa, da água, da luz, etc…

-

No dia 10 de outubro,
o tema em discussão foi o abandono
escolar. Entendemos que é impensável
deixar sair do sistema ou “empurrar”
os estudantes para o abandono escolar
(muitas vezes quase no final do seu
curso) – “Desde 1995 cerca de meio
milhão de estudantes abandonaram o
ensino superior sem curso!”.

Quintas-Feiras Negras
Ficam alguns exemplos de
mensagens importantes:

Dar uma resposta eficaz ao problema
concreto dos estudantes pode ser a curta
distância entre o abandono e o sucesso
escolar.
Os serviços de ação social devem ter
uma maior iniciativa na resolução dos
problemas dos estudantes, tentando
detetar atempadamente as situações de
carência.
As proporções do abandono escolar são
um forte indício da obsolescência da
ação social escolar. Há uma fundada
perceção do agravamento do abandono
escolar, sobretudo por situações de
carência económica.
Para dia 17 de outubro
foram reservadas as iniciativas locais em
cada uma das academias. Na academia
do Porto realizaram-se ações de
promoção da iniciativa junto dos
estudantes de cada uma das
escolas/faculdades/institutos, com o
objetivo de unir a comunidade
estudantil em torno da defesa de um
modelo de desenvolvimento económico
e social baseado no conhecimento; os
estudantes concentraram-se num local
emblemático de cada uma das
escolas/faculdades/institutos
(os
estudantes da FCNAUP concentraramse no Salão de Alunos) e demonstraram
a sua solidariedade com a causa.

A partir das 17h00
deslocámo-nos até à Estação de Metro da
Trindade e até à Avenida dos Aliados para
sensibilizar a sociedade civil para os
problemas do ensino superior e para a sua
importância no futuro do país.
No dia 24 de outubro
debateu-se o acesso ao ensino superior
(“Havendo falta de licenciados em
Portugal, porque ficaram 8473 vagas por
preencher no concurso geral de acesso ao
ensino superior?”) – nos últimos anos,
assistimos a uma redução do número de
colocados no ensino superior, pelo que
urge encontrar estratégias que nos
permitam trilhar o caminho necessário
para conseguirmos alcançar as metas
pretendidas.
Na última quinta-feira
negra, 31 de outubro, efectuou-se um
balanço desta iniciativa.
Assim, durante as «5as
feiras negras no ensino superior»,
tentamos sensibilizar a sociedade civil para
os problemas que afetam o ensino
superior, como a insuficiência do sistema
de ação social, a necessidade premente de
criar mecanismos de monitorização e
combate ao abandono escolar ou a
diminuição do número de candidatos e
colocados no concurso geral de acesso ao
ensino superior.
“As opções que tomamos
hoje determinarão o que seremos como
País amanhã!”

Palavras do Presidente da AEFCNAUP , Rafael Cardoso.
Mariana Barbosa (2ºano)

Seminário “Interação
Alimento-Medicamento”
principais interações” – pelo Dr.
Nuno Borges., docente da FCNAUP.
Nesta apresentação foram, não só,
apresentadas noções gerais acerca dos
alimentos que interagem com a ação
medicamentosa, bem como, foi
reforçada a importância dos
profissionais de saúde no bom
aconselhamento ao nível da
alimentação e da toma de
medicamentos, de forma a prevenir
este tipo de interações.
A segunda parte
seguiu com o tema “Suplementos
alimentares
e
interação
medicamentosa”, que teve como
orador o Dr. Alejandro Santos,
também docente da FCNAUP.

Atividades

Foi no dia 6 de
Dezembro que se realizou o 3º
Seminário do Ciclo de Seminários de
Nutrição Hospitalar, organizado pela
Ordem dos Nutricionistas, sobre
Interação
Alimento-Medicamento.
Esta
iniciativa,
promovida
conjuntamente pela Ordem dos
Nutricionistas, Centro Hospitalar São
João e Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, teve lugar no
Auditório do Centro de Investigação
Médica da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP) e
destinou-se não só a estudantes e
profissionais de saúde interessados na
área, bem como ao público em geral.
O evento começou com
uma breve sessão de abertura, após a
qual foi apresentado o primeiro de
vários pontos em foco ao longo do
seminário - “Noções gerais de
interação alimento-medicamento e

Atividades

Seminário “Interação
Alimento-Medicamento”

Este
ponto
foi
abordado no sentido de alertar para o
aumento do risco de reações adversas
no caso de ingestão simultânea de
suplementos e medicamentos, uma vez
que, tal como foi referido, se estima
que cerca de 20% dos doentes usem
suplementos e medicamentos em
simultâneo e que 50% dos doentes
crónicos ou com cancro também o
façam. Nesta linha, foi mais uma vez
salientada a importância dos
profissionais de saúde enquanto
aconselhadores e informadores dos
riscos e benefícios destes suplementos
aquando da sua prescrição. Uma tarefa
que atualmente parece dificultada pela
omissão dos utilizadores deste tipo de
produtos ao médico (apenas cerca de
30% referem o seu uso). Foram ainda
abordados os temas “As equipas

multidisciplinares no hospital” e
“Impacto económico e clinico das
interações”, apresentados pela Dr.ª
Sandra Marília Silva, nutricionista do
Hospital São João e pelo Dr. António
Taveira Gomes, médico diretor do
serviço de cirurgia geral do Hospital de
Matosinhos, respetivamente.
Este foi mais um
seminário englobado num ciclo
promovido
pela
Ordem
do
Nutricionistas, que tem sido um sucesso.
No qual, foi, mais uma vez, reforçada a
importância do nutricionista na
prestação de cuidados de saúde e do seu
impacto, não só no doente mas também
enquanto membro de uma equipa e
interveniente no impacto económico
desses cuidados de saúde.

Tânia Rodrigues (1ºano)

Ser caloiro
Entrevista ao Caloiro
(Maria Nunes Branco)

1-A crise e o desemprego
no nosso país são duas
realidades
da
nossa
geração.
Porquê
a
Licenciatura em Ciências
da Nutrição?
Tendo em
conta a situação que o
país atravessa, a meu ver,
cada vez mais a escolha
do rumo a seguir no
ensino superior deve
2- Quais as tuas maiores dificuldades na
transição do ensino secundário para o
ensino superior?
A transição do ensino
secundário para o ensino superior, é um
momento de grande mudança para
qualquer estudante. Desde a adaptação a
uma nova realidade académica, à
necessidade de serem estabelecidos laços
de amizade da estaca zero com pessoas
vindas de todos os pontos do país,
muitas vezes com realidades muito
diferentes das nossas. Daí eu achar que a
mudança apesar de inicialmente tornarse dura acaba por ser desafiante e
recompensadora.
3- Maria, sei que participas e gostas
imenso da Praxe. Em poucas palavras,
descreve o que a Praxe representa para
um novo aluno da FCNAUP.
No meu ponto de vista, a
praxe é um compromisso onde se dá e se

incidir
no
que
gostamos e no que nos
deixa
realizados.
Assim, as Ciências da
Nutrição sempre me
despertaram interesse,
daí a decisão de
prosseguir estudos no
sentido de aprofundar
conhecimentos
e
adquirir formação na
área.

recebe. Representa uma forma de nos
darmos a conhecer e de conhecer os
nossos colegas de ano, com quem
partilhamos momentos e vivenciamos
experiências inesquecíveis e irrepetíveis.
Torna-se difícil traduzir por palavras o
significado da praxe para um novo
estudante, o melhor mesmo é aconselhar
todos os novos estudantes a
experimentarem e aí saberem o seu
significado.

Ser caloiro
4- “Obesidade atinge 10% da
população
portuguesa”.
Queres
comentar?
Infelizmente, nos dias
que correm, a alimentação é pouco
cuidada e desregrada. Os horários das
refeições não são cumpridos devido a
fatores como a atividade laboral de um
indivíduo e a preferência por refeições

compostas por fast-food pela sua fácil
acessibilidade e consumo, são
exemplos de fatores que influenciam e
levam a que a obesidade atinga estes
valores.
5- Qual o teu prato favorito?
O meu prato preferido
é arroz de pato.

Andreia Lemos (2ºano)
… rirmos com os outros e não
dos outros. Espírito de união.”

… deixar de pensar apenas em nós
próprios e começar a pensar nos
outros.

… aprendermos a ser um e
… encarar todas as situações com
deixarmos de pensar nos nossos
um espírito aberto.
umbigos.
… aprender a viver a vida.
…ser criança
… não querer
mais uma vez.
que o tempo
passe.
… sermos nós mesmos, pensando nos
outros; é saber partilhar.

“Ser caloiro é…”

… indescritível, carregar
um sentimento enorme que
é impossível traduzir por
palavras.

… perceber que a vida «não e como o
MEO», e não podemos voltar atrás e
por isso devemos aproveitar todos os
momentos.

… uma oportunidade de viver verdadeiramente de forma feliz e divertida.

Andreia Lopes (1ºano)

Erasmus
Cada vez mais vivemos num mundo intercultural, sendo o Porto um excelente
exemplo disso. Como devem saber, também a nossa faculdade acolhe, anualmente,
vários estudantes de Erasmus. De facto, esta experiência começa a tornar-se cada vez
mais “obrigatória” e todos nós, mesmo que ainda não tenhamos nada decidido, temos
o “bichinho” do Erasmus! Por isso mesmo, e como não podia deixar de ser, aqui fica
mais uma experiência, desta vez da nossa colega Wiktoria.
Esperamos que ao fim destas palavras fiquem tão orgulhosos como nós!
1. Qual o teu nome e idade? De onde
vens?
O meu nome é Wiktoria
Wronska, tenho 21 anos e vim da
polónia , da bonita cidade Wroclaw.
2. Quais são os teus interesses/ coisas
preferidas?
Esta é uma das perguntas mais
difíceis que alguém me pode fazer,
porque, de facto, interesso-me por quase
tudo…talvez excepto politica :) Mas se
tivesse de escolher, a minha maior
paixão é de certeza viajar. E ler. E
comer. : )
3. O que te motivou a escolher
Portugal como destino de Erasmus?
Quando era mais nova sempre
gostei de Portugal, era a minha seleção
de futebol favorita :) Além disso há 5
anos estive em Lisboa durante um fimde-semana e fiquei completamente
encatada por aquela cidade. E depois,
no mesmo ano quando estava a
escolher o país que ia ser o meu destino
de erasmus, tive a chance de conhecer
várias pessoas portuguesas, excelentes
pessoas, e uma rapariga tornou-se a
minha melhor e depois disso eu
simplesmente soube que queria viver

em Portugal e conhece-lo melhor.
4. Quais eram as tuas expectativas?
Sentiste-te bem acolhida aqui?
Eu tentei não criar nenhuma
expectativa,
mas
é
praticamente
impossível. Tinha receio da linguagem. No
início não gostava da sua melodia, mas
agora considero Português uma das
línguas mais bonitas. Tinha também
bastante receio que o Porto fosse uma
cidade fria...Eu sei que parece absurdo
uma vez que sou da Polónia, mas
realmente, era o meu maior receio :) E
claro, senti-me bem acolhida, mas para
dizer a verdade, não foi uma surpresa para

Erasmus
mim. :)
5. Quais são as principais diferenças
entre Portugal e a Polónia?
- Diferenças culturais.
Os nossos países estão nos
dois lados opostos da Europa por isso
há imensas diferenças, e que são
notórias à primeira vista. O clima, a
arquitetura que é propícia ao estilo de
vida no exterior. As pessoas comem
fora, tomam cafés sem fim, festejam nas
ruas. Na polónia nós normalmente
estamos “escondidos” no interior,
exceto, talvez, no verão. Aqui há um
ambiente especial, faz-me sentir
relaxada. Notei que ninguém anda
apressado aqui. Eu estou sempre
atrasada, por isso ando sempre a correr
por todo o lado, mas nunca vi nenhum
Português apressado, embora eles
também raramente sejam pontuais :)
-Alimentos/ Hábitos alimentares.
Houve algum alimento ou habito que te
surpreendeu ou que achaste estranho?
Muita carne! Acho que deve
ser muito difícil ser vegetariano aqui,
especialmente quando se come fora ou
quando se come pratos tradicionais. A
cozinha polaca é quase só carne e
batatas, mais ainda assim temos várias
especialidades vegetarianas tradicionais.
Mas adoro que a cada canto exista uma
grande 'Frutaria' com imensas frutas e
vegetais frescos deliciosos.
6. E relativamente às pessoas? Qual é a
tua opinião?

Os portugueses são muito abertos,
energéticos, directos e barulhentos, mas
isso está misturado com este tipo de
modéstia e gentileza, o que distingue
(positivamente) Os portugueses de outras
nações, meridionais e mediterrâneas.
7. Consideras que é um bom país para
viver? E quanto ao porto, estás a gostar
de viver aqui?
Eu vejo o Porto como uma das
cidade mais bonitas que eu já vi. Eu gosto
muito de viver aqui, mas não tenho que
trabalhar e ganhar o meu sustento, estou
apenas a estudar por isso só conheço as
coisas desse ponto de vista.
8. Estás a gostar da tua experiência aqui
na FCNAUP? Qual a tua opinião acerca
desta faculdade?
Foi uma surpresa para mim o
facto de haver uma faculdade separada
especialmente para as ciências da
nutrição. Na minha universidade é só um
curso, um pouco perdido entre todos os
grandes cursos de medicina. Acho que as
aulas aqui são muito práticas, bem
organizadas. Também estou maravilhada
pelos professores. Os professores aqui
têm uma abordagem individual a cada
estudante, não somos tratados como um
grupo anónimo de pessoas. Fiquei tão
surpreendida por, depois de uma-duas
semanas, os professores saberem os
nomes de todas as pessoas da turma.
Quem me dera que as coisas
funcionassem assim na Polónia...

Erasmus
9. Quais foram as maiores dificuldades
que sentiste durante a tua experiencia?
Definitivamente a barreira da
linguagem. Eu nunca tinha ouvido falar
Português antes de chegar a Portugal, e
depois, imediatamente, tive de começar a
estudar nessa língua. E já é muito difícil,
durante as aulas, eu ter de mudar entre três
línguas. Já é um esforço perceber o
professor a falar, mas, além disso ainda é
preciso entender o conteúdo da aula,
propriamente dito. Volto sempre para casa
com uma dor de cabeça...
10. Incentivavas os teus amigos a virem
estudar para aqui?
Claro! Eu já ando a dizer a toda a
gente que o Porto é o melhor destino de
Erasmus de sempre:)
11.
Quais
são
as
melhores
experiências/memórias que vais levar
contigo? Do que mais gostaste aqui em
Portugal?
Não há nada em particular de
que eu tenha gostado mais. Para mim só a
ideia de viver no exterior, por minha conta
é fantástica. Erasmus é uma experiência
espectacular, todas as semanas se conhece
novas pessoas internacionais. E o Porto
oferece um monte de actividades culturais,
todas as associações universitárias são
prestáveis e acolhedoras, é impossível ficarse aborrecido aqui, especialmente quando
se é estudante.

12. Tencionas voltar? Gostavas de
conhecer melhor o país ou voltar a
estudar cá?
É o meu plano secreto voltar
para fazer o meu mestrado aqui no
Porto!
13. Há mais alguma coisa que gostasses
de partilhar connosco sobre a tua
“aventura” aqui?
Não quero repetir clichés
sobre como o 'Erasmus is the time of
my life' mas é verdade que estudar fora
é uma experiencia única e insubstituível
e ninguém devia hesitar em aproveitá-la.
Mesmo sem conhecer a língua :)

Mariana Barbosa (2ºano)

Aniversário da TAFNUP
Foi no passado dia 14
de Novembro que a TAFNUP –
Tuna Académica Feminina de
Nutrição da Universidade do Porto
– se reuniu e, em festa, celebrou o seu
5º aniversário. Uma mão cheia de
bons momentos, de amizades, de
palcos que não quisemos deixar de
festejar e de partilhar com todos
aqueles que nos ajudam a crescer
todos os dias.
Remonta a dia 12 de
Novembro de 2008, o momento em
que foi fundada a nossa TAFNUP,
fruto da vontade de um grupo de
cerca de 18 estudantes que
conjugavam o gosto pela música e
pelo espírito académico. Surge assim
a TAFNUP, também conhecida por
Nutrituna entre os que nos são mais
próximos.

Partimos praticamente do zero, com quase
todas as fundadoras a aprender
instrumentos de raiz. Depois de meses de
trabalho
árduo,
apresentámo-nos
oficialmente pela primeira vez a dia 25 de
Fevereiro de 2009, data que marca a
transição dos pavilhões antigos da
FCNAUP para a FEUP.
Desde então, a TAFNUP
tem vindo a crescer a olhos vistos, ano
após ano. Neste dia 14 de Novembro,
quisemos partilhar a nossa história e a
nossa felicidade pelos 5 anos de tuna e
reunimos, assim, no Barraco de Nutrição
todos aqueles que quiseram partilhar este
momento connosco. A festa teve início
pelas 22h, com a atuação da TEUP – Tuna
de Engenharia da Universidade do Porto -,
seguindo-se a atuação da tuna anfitriã.
Seguiu-se a after party com direito a
música e muita alegria e animação.

Aniversário da TAFNUP
Foi com um orgulho
inimaginável que celebrámos estes 5 anos de
percurso e esperamos celebrar muitos mais.
Foram já muitos os momentos altos e
baixos por que passámos… mas cá
continuamos, de cabeça erguida para
continuar a dar voz e ritmo à casa de
Nutrição.
Resta-nos apenas agradecer a
todos aqueles que nos têm acompanhado ao
longo deste nosso (ainda) pequeno grande
percurso e a todos aqueles que nos
ajudaram a tornar possível esta festa de 5º
aniversário, nomeadamente à FCNAUP e
sua comunidade por todo o imprescindível
apoio prestado; à AEFCNAUP e à
AEFEUP pelo apoio logístico à
organização da festa, ao Grupo de Fados de
Nutrição que tanto nos ajudam nos
primórdios da nossa tuna; à TEUP pela
presença neste nosso dia tão especial; a
todas a tunas que marcaram presença neste
nosso evento; a todas as fundadoras da
TAFNUP e ex-elementos que nos ajudaram
a levar mais longe o nome da nossa
TAFNUP; à casa de Nutrição, pelo apoio e
carinho demonstrado; à nossa família e
amigos e por último mas não menos
importante a todos os atuais elementos e
aprendizes da TAFNUP, por manterem viva
esta chama de música, espírito académico e
amizade. Que esta chama nunca se apague e
que a nossa TAFNUP seja, por muitos mais
anos, a voz de Nutrição!

Palavras da Magister da TAFNUP, Liliana Ferreira
Andreia Lemos(2ºano)

Ondas Nutricionais
Nas palavras de Sofia Dias…
“Uma aventura que
já havia começado muito antes de
eu sequer imaginar que iria entrar
neste projecto! Sob a coordenação
do Luís Amaro e da Diana Moreira
que começaram a dar asas a este
projecto maravilhoso. E hoje,
depois de toda a preparação e
organização, contamos já com 3
programas no ar. Nada disto seria
possível sem todo o feedback e
apoio de toda a nossa comunidade
académica, que devo dizer que
superou
todas
as
nossas
expectativas. E foi assim que
começou, numa conversa casual
com a Alison, onde lhe perguntei se
queria integrar no projecto comigo,
e lá nos aventuramos! Entretanto
juntaram-se a nós mais 4
elementos, pelo que a família ficou
finalmente completa.

Todas as semanas reunimo-nos,
conversámos sobre o tema acordamos
convidados, e siga com a rubricas! Temos
também a sorte de termos as famosas
catacumbas como instalações, acolhedor
e familiar são as palavras de ordem que
descrevem o espaço (e por falar nisso
convidámos qualquer aluno que esteja
interessado a visitar, é só falar
connosco). É maravilhoso ver um
projecto como este crescer a cada
programa que lançamos, e devemos este
crescimento aos nossos ouvintes e claro,
à nossa mui nobre casa, a grande
FCNAUP!”

Mariana Ferreira (2ºano)

Massa à lá Serralves

Em 2013 o Dia Mundial das Massas marcou presença no calendário
da Fundação de Serralves
No dia 25 de Outubro assinala-se o
Dia Mundial das Massas, data instituída
em 1988 pela International Pasta
Organization (IPO). Sabendo que
Portugal encabeça a lista dos maiores
apreciadores de massa do mundo, estando
na lista dos 20 maiores consumidores –
com 6,6kg per capital anual, este dia não
poderia ser deixado passar em branco.
No Porto, com a hospitalidade que
lhe é característica, a festa arrancou de
véspera. Pois foi logo no dia 24 de
Outubro que a Fundação Serralves,
entidade que dispensa apresentações, em
parceria com a marca-líder Milaneza,
organizou uma conferência no âmbito
da Semana da Biodiversidade e
Alimentação sobre “A arte da
alimentação equilibrada e saudável – o
contributo das massas alimentícias” que
teve lugar no grande auditório do museu
desta fundação. Quando dois “pesospesados” do panorama nacional unem
forças, o resultado só poderia ser uma
plateia de olhares atentos em que os
raríssimos assentos vagos pareciam
incoerentes com o silêncio tibetano que
reinava. De entre o rol de conceituados
oradores destacam-se Nuno Borges,
nome sonante no painel da Nutrição em
Portugal, licenciado em Ciências da
Nutrição pela nossa FCNAUP e
doutorado em Biologia Humana pela
FMUP e Carlos Sá, ultra-atleta, que,

munido de uma força de vontade
astronómica, passou de 96kg e dois maços
de tabaco por dia a vencedor da badwater
marathon, considerada a prova mais dura
do mundo.
No dia seguinte, o público tinha uns
palmos a menos e umas nódoas a mais. Os
jardins da fundação foram invadidos de cor
e energia recebendo de braços abertos os
alunos da pré-escolar e 1ºciclo de escolas
da região norte. Sabendo à priori que
“jogos” é a palavrinha-mágica para colocar
os sentidos em alerta de qualquer criança
optou-se por um programa lúdicopedagógico com um circuito de jogos
tradicionais e divertidas oficinas onde estas
puderam, literalmente, meter as mãos na
massa. Simultaneamente deram asas á
imaginação e incutiram as bases de uma
alimentação equilibrada. O que é louvável
pois sabemos que a infância é terreno fértil
para cultivar hábitos alimentares pois, à
boleia de um dito popular, é de pequenino
que se torce o pepino.

Filipa Cruz (2ºano)

Instagram
Mais de 130 milhões de
usuários adoram o Instagram! É uma
forma simples de capturar e
compartilhar os melhores momentos
na hora, no telemóvel ou no tablet,
acrescentando o facto de ser uma
aplicação gratuita, o que ainda o torna
mais aliciante.
Personalizar fotos e vídeos
com um dos incríveis efeitos de filtro
presentes no programa é uma das
ideias mais criativas do Instagram,
assim
é
possível
transformar
momentos quotidianos em obras de
arte e compartilhar com amigos e
familiares.
O efeito das redes sociais é
completamente surreal e assim, nesta
aplicação é possível agrupar as fotos,
como por exemplo existem canais
como #instafood, em que os
utilizadores publicam as suas refeições,
desde a mais calóricas e menos
saudáveis até as refeições saudáveis.
Existem programas que
avaliam as fotos das diversas refeições
utilizadas, em que os utilizadores com
as melhores fotografias habilitam-se a
ganhar prémios. Se pensarmos bem, o
Instagram poderá ser um bom motor
para promover uma alimentação
saudável promovendo o espírito de
partilha e competição entre os
utilizadores. Desta forma podemos
mostrar a todos os que estamos a
comer, sempre com estilo!

Também, seguindo esta ideia,
há uma aplicação chamada Food Foto
App que serve para que todos saibam
exatamente onde e quando comeste o
que estava naquela foto que acabaste de
publicar. Ganhas então as oportunidade
de partilhar com os amigos o que estás a
saborear em tempo real!
Skins personalizados muito
bem trabalhadas irão dar ao teu
alimento fotos profissionais, visual mais
limpo e mais elegante. O utilizador pode
adicionar qualquer texto que deseje,
mais o nome do local onde tirou a foto
e quem sabe em seguida publicá-la no
nosso amigo Facebook.
Porque não aproveitar esta
oportunidade para tentar chegar as
pessoas e promover uma alimentação
saudável?

Ana Raquel Azevedo (4º ano)

Queres fazer parte do teu Jornal?
Estás à espera de quê para te inscreveres?
Enriquece o PROVISÓRIO!
Estamos à tua espera!
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