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Planos no fim da vida
A morte anunciada pode suscitar a vontade de resolver assuntos há muito pendentes e as doulas de 4m de vida
facilitam a tranquilidade nesse momento. Ana Infante é, por enquanto, a única em Portugal formada na matéria.
So!a Filipe

10/03/2020

O percurso de Fátima Ribeiro até “aprender a lidar com o luto do corpo” com um sorriso não foi fácil. Não é de resignação, esse

sorriso. É genuíno e espelha a atitude positiva. Consciente das suas limitações, Fátima prefere ver “o copo meio cheio”. “A realidade

não é boa, mas ainda posso ver coisas bonitas”, aFrma esta mulher de 30 anos, de Loures. Mostra, com orgulho, diversas fotograFas

antes da distroFa muscular recessiva se manifestar. Momentos em família e muitos com o seu irmão, Rúben, três anos mais velho.

Numa, em que está na praia, chama a atenção para as pernas. “Estava sempre a cair. A mãe pensava que tropeçava. As quedas eram

cada vez mais frequentes e na escola notaram que tinha diFculdade em levantar-me do chão.” Consultou um ortopedista, usou botas

ortopédicas, colocaram como hipótese a falta de cálcio. Entretanto, perdia força muscular e as quedas intensiFcaram-se ao ponto de

ter regularmente o queixo negro. Com oito anos, fez uma biópsia e soube da doença que a acompanharia para a vida. Dois anos mais

tarde, caiu e deslocou o osso da bacia. Nesta altura, Filomena começou a introduzir a cadeira, em especial quando percebia que a

Flha estava cansada. Aos 13, deixou de andar. O pai faleceu há 20 anos, não assistiu à evolução da doença de Fátima, também

chamada carinhosamente Rodinhas, Fátinha ou Isa, de Isabel, o segundo nome. Acompanham-na a mãe e o irmão. Os seus

cuidadores.

O quadro clínico piorou em 2017. “Apareceu a disfagia, o estado dos pulmões agravou-se e sou ventilada durante a noite”, relata. O

risco de sofrer um engasgamento fatal é iminente. “A comida não vai para baixo. Tenho de beber água com espessante, porque no

estado normal engulo muito rapidamente e posso engasgar-me ou ter uma pneumonia”, exempliFca. “As limitações aumentam de dia

para dia”, desabafa, muito consciente que lhe podem causar a morte.

Os honorários marcam a diferença entre uma doula de fim de vida e um voluntário. (Foto: Gonçalo Villaverde/Global Imagens)
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Fátima Ribeiro, 30 anos. Foi-lhe diagnosticada distrofia muscular recessiva aos oito anos. Não exclui a
possibilidade de recorrer às doulas de fim de vida
(Foto: Gonçalo Villaverde/Global Imagens)

A ansiedade e a angústia abrandaram há três anos quando Fátima descobriu a Amara – Associação pela Dignidade na Vida e na

Morte. Miguel Borges é o presidente desta organização e compara o trabalho dos voluntários, que ele também faz, a uma peça muito

pequena de um relógio: “Se for eliminada, o mecanismo continua a dar as horas, contudo perde a precisão”. Desde a fundação, em

2003, já foram acompanhadas 120 pessoas e respetivos familiares. Atualmente recebem apoio 30, por parte de 14 voluntários. Este

“acompanhamento existencial de escuta ativa e presença plena” é gratuito, indica Miguel Borges, que evidencia a importância das

ações formativas para a sustentabilidade da associação.

O curso doula de Fm de vida é a última oferta formativa e surgiu por iniciativa de Ana Infante. “Escolhi sete formadoras para

abordarem temas das suas valências. Também tenho convidados: um médico, por exemplo, fala do testamento vital.” Houve,

contudo, um caminho percorrido antes de arrancar a primeira edição, que termina a 15 de março, com 14 participantes. A formação,

certiFcada pela Amara, tem 144 horas presenciais e 70 individuais (trabalho em casa).

Ana Infante, a única doula da morte

Natural de Alcains, Castelo Branco, Ana Infante tem 39 anos e é enfermeira no Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em

Lisboa. É a área em que escolheu trabalhar, mas foi em Oncologia que começou a exercer enfermagem, concretamente em cancro da

cabeça e pescoço. Aqui viu “o que não é suposto acontecer”. Aprofundou conhecimentos na pós-graduação em Cuidados Paliativos

(CP) e no mestrado em Dor na Universidade de Medicina de Lisboa, e prosseguiu a carreira em CP. Em 2015 fez o curso de Doula do

Nascimento pela Rede Portuguesa de Doulas e pensou que faria todo o sentido ser aplicado também ao Fm de vida. “Pesquisei e

encontrei muita informação. Em Portugal, estamos mais de 20 anos atrasados.” Os primeiros movimentos de doulas da morte têm

origem em Nova Iorque, em 2000. Atuam na Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, Reino Unido e, por cá, Ana Infante é por enquanto a

única. “Estou a fazer um curso online da Soul Midwives, do Reino Unido. Foi aquele com que me identiFquei. Também optei pela

abordagem que mais facilmente seria aplicada à realidade portuguesa.”

Anne de Albuquerque Taylor, 58 anos, frequenta esta formação e, tal como os outros formandos, estará sujeita a uma avaliação

individual. Se estiver apta para trabalhar, fará parte de uma rede e terá supervisão. Anne é americana, chegou a Portugal em 1988,

vive em Santarém e decidiu mudar de rumo após a morte do seu pai em 2014. Abraçou o voluntariado em lares de terceira idade em

Santarém e no Alentejo, depois de uma carreira em relações públicas. O primeiro contacto de Anne com uma doula de Fm de vida

aconteceu há dez anos. “Foi contratada por um familiar e observar o seu desempenho foi uma experiência extraordinária. Quando o

meu pai estava a morrer, sugeri à minha mãe esse acompanhamento. A questão Fnanceira foi um dos motivos pela qual não se

concretizou”, revela.
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Os honorários marcam a diferença entre uma doula e um voluntário. “O serviço deverá ser pago”, assinala Ana Infante. Não avança

valores e diz que está a criar uma tabela “para orientação das futuras doulas”. “Não alimentamos, não fazemos higiene, não

mobilizamos a pessoa, não efetuamos compras e não prestamos cuidados de saúde mesmo que sejamos médicos”, enumera Miguel

Borges sobre o trabalho de voluntariado da Amara. “Temos uma presença semanal de cerca de uma hora. Vamos ao domicílio, aos

lares e aos hospitais, regra geral, referenciados por médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros ou familiares.”

Ana Infante é enfermeira, doula do nascimento e doula de fim de vida
(Foto: Gonçalo Villaverde/Global Imagens)

Ana Infante preparou um código de conduta, em que é referido que as doulas de Fm de vida devem facilitar dados baseados em

evidência cientíFca para promover a escolha informada e consciente, sem “orientar” ou “convencer”. Entre outras cláusulas, é

também mencionado que deverão ter noções claras da Fsiologia do Fm de vida, saber reconhecer situações de desconforto e

sofrimento físico, emocional e existencial. “A doula não presta cuidados paliativos, mas pode trabalhar com uma equipa desta área”,

salienta.

Nesta área da medicina, Portugal “está muito longe das metas desejáveis e desejadas”, lamenta Duarte Soares, presidente da

Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) e assistente hospitalar em Medicina Interna, a trabalhar exclusivamente em

CP. “A acessibilidade permanece abaixo de 30% das cerca de 80 mil pessoas que anualmente necessitam de nós. SigniFca que 50 mil

portugueses não recebem os cuidados que lhes são legítimos”, aponta o médico, mencionando a sobreutilização de serviços clínicos

não vocacionados para doentes com necessidades tão abrangentes, como o serviço de urgência.

Fátima Ribeiro, que é observada por médicos de diferentes especialidades, já recorreu a uma empresa privada de cuidados paliativos.

“Pagávamos cerca de 300 euros mensais. Não conseguíamos comportar essa despesa.” Há três meses que tem apoio de cuidados

continuados através do centro de saúde, duas vezes por semana.

Duarte Soares concebe o doente para lá da doença, nas vertentes biológica, psicológica, social e espiritual. “Existem cada vez mais

ferramentas disponíveis para ajudar quem sofre e quem cuida. É uma área de forte investimento internacional, tanto na investigação

como na clínica.” Sobre as doulas de Fm de vida, o presidente da APCP aFrma que o acompanhamento no processo de morte é um

dever de todos e não uma tarefa exclusiva dos proFssionais de saúde. “Temos que nos reeducar a cuidar dos nossos. Da música ao

teatro, do cinema às terapias complementares, dos momentos de renexão ao relaxamento. Por que não deve a medicina abrir-se a

mais conhecimento?”.

“Vamos todos morrer. Só não sabemos quando, onde e como”

PUBLICIDADE • CONTINUE A LER A SEGUIR
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“As doulas do Fnal da vida não são proFssionais de saúde, nem os substituem”, sublinha Ana Infante. Na prática, podem facilitar os

planos traçados para o Fnal da vida, colaborar na realização do testamento vital, dar suporte emocional, ajudar na concretização de

sonhos, na mediação de connitos pessoais e familiares, fazer a ponte com médicos, auxiliar na realização do funeral ou estar

presente nos últimos dias e horas de vida de uma pessoa. “Assistem as pessoas na morte, o que não tem nada a ver com eutanásia”,

clariFca. “Todos nós deveríamos ser assistidos na nossa morte.”

A ansiedade e a angústia abrandaram há três anos quando Fátima descobriu a Amara – Associação pela Dignidade
na Vida e na Morte
(Foto: Gonçalo Villaverde/Global Imagens)

Podem, ainda, ajudar no apoio logístico e domiciliário após o falecimento. Em relação ao luto, há implicações se a morte foi

anunciada. Enquanto um episódio súbito “obriga ao confronto com a realidade de forma muito rápida, no caso de uma doença

crónica e evolutiva, o tempo de cuidar, preparar o doente e família para o momento da morte permite desenvolver diálogos

fundamentais para resolver assuntos pendentes”, explica Lídia Henriques Rego, especialista em psicologia clínica e da saúde, mestre

em CP e formação pós-graduada em Bioética e em Luto. Exerce na LInQUE, uma cooperativa de CP no domicílio que também tem um

grupo de apoio ao luto (GRAALL), e comenta que “o Fm de vida é uma condição inerente a sermos humanos e, como tal, deveria ser

integrada como algo natural, como é o nascimento”. Miguel Borges lembra que “vamos todos morrer. Só não sabemos quando, nem

onde, nem como”.

Ana Infante ressalva que o apoio das doulas não se destina unicamente a pessoas em Fm de vida. Refere como exemplo um

proFssional da saúde que a contactou por ter diFculdades em lidar com questões relacionadas com a morte a nível pessoal. “É trazer

a morte para a vida.” E, apesar de ainda não existir enquadramento legal para a atividade, está conFante com a realização do curso.

“É um passo. O caminho faz-se devagar.”

Anne Taylor começou a “treinar a morte” da mãe, de 80 anos. “Tenho aproveitado a matéria do curso.” O estado de Fátima Ribeiro vai

continuar a agravar-se e, para realizar algumas tarefas, adapta o que é possível adaptar. “Descobri uma técnica para falar com a mãe

e o mano através do computador quando estou ventilada, que vai ser útil quando a voz falhar”, comenta a jovem que encontra na

pintura uma “forma de relaxar”.

PUBLICIDADE • CONTINUE A LER A SEGUIR



21/08/20, 18:53Planos no fim da vida

Página 5 de 7https://www.noticiasmagazine.pt/2020/trazer-a-morte-para-a-…R2ELiHAuo0Ubn7wFWnOrWAzK7597B4AXWN82_uPcGRSoeHxWlja_LvvZCo

OUTROS ARTIGOS

OUTROS CONTEÚDOS GMG

! Facebook +

Rui Veloso: "Fiz muita
asneira, era um bocado
maluco" [vídeo]

Dez erros com a roupa
interior que todos
cometemos (e não devíamos)

10 sintomas de cancro do
pâncreas que passam
muitas vezes despercebidos

O cruzar da meta para uma
escapadinha rainha

A saudade é só nossa? Como cortar 100 calorias
por dia sem sentir fome

Conheça este destino em
estado puro.

Rui Pinto e o plano
anticorrupção

Efacec: o buraco da grande
empresa portuguesa

Cestas novas, arte
tradicional

Dez erros com a roupa
interior que todos
cometemos (e não devíamos)

Lanchar para mais tarde
brincar

Melgas: é o nosso cheiro que
as deixa doidas

Fortalecer os laços de
família com muita diversão

10 dicas para ficar offline
no fim de semana

Rui Veloso: "Fiz muita
asneira, era um bocado
maluco"

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.noticiasmagazine.pt/2020/trazer-a-morte-para-a-vida/historias/246491/&t=Planos+no+fim+da+vida
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/trazer-a-morte-para-a-vida/historias/246491/?fbclid=IwAR2ELiHAuo0Ubn7wFWnOrWAzK7597B4AXWN82_uPcGRSoeHxWlja_LvvZCo%23
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/trazer-a-morte-para-a-vida/historias/246491/https//www.engageya.com
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/rui-veloso-fiz-muita-asneira-era-um-bocado-maluco-video/historias/251442?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/10-erros-roupa-interior-cometemos-nao-deviamos/estilos/comportamento/226560/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/10-sintomas-cancro-pancreas-passam-despercebidos/estilos/saude/225322?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.evasoes.pt/directo-escapadinha/a-etapa-rainha-para-uma-escapadinha-memoravel/967124/?utm_source=%5Beng_website_id%5D&utm_medium=natives_pool&utm_campaign=Escapadinha_3
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/a-saudade-e-so-nossa/estilos/251290?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/como-cortar-100-calorias-por-dia-sem-sentir-fome-5/estilos/comportamento/21119?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.jn.pt/especiais/redescobrir-a-nossa-regiao/um-paraiso-natural-bem-a-espreita-em-portugal-12443642.html/?utm_source=%5Beng_website_id%5D&utm_medium=natives_pool&utm_campaign=Redescobrir_Serra
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/rui-pinto-e-o-plano-anticorrupcao/historias/252002?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/efacec-o-buraco-da-grande-empresa-portuguesa/historias/251144?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/cestas-novas-arte-tradicional/estilos/251184?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/10-erros-roupa-interior-cometemos-nao-deviamos/estilos/comportamento/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
http://osabordegeracoes.tsf.pt/e-verdade-lanchar-e-muito-importante/?utm_source=%5Beng_website_id%5D&utm_medium=natives_pool&utm_campaign=Nestum6
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/melgas-e-o-nosso-cheiro-que-as-deixa-doidas/estilos/251178?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
http://osabordegeracoes.tsf.pt/entre-brincadeiras-e-gargalhadas-e-mais-facil-alimentar-se/?utm_source=%5Beng_website_id%5D&utm_medium=natives_pool&utm_campaign=Nestum
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/10-dicas-ficar-offline-no-fim-semana/estilos/179240/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/rui-veloso-fiz-muita-asneira-era-um-bocado-maluco/historias/251338?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D


21/08/20, 18:53Planos no fim da vida

Página 6 de 7https://www.noticiasmagazine.pt/2020/trazer-a-morte-para-a-…R2ELiHAuo0Ubn7wFWnOrWAzK7597B4AXWN82_uPcGRSoeHxWlja_LvvZCo

Ferrari SP30: O ‘special one’
de Maranello que ninguém
quer

Sporting confirma saídas
de Francisco Geraldes e
Gelson Dala

Radares para medir
velocidade média dos
veículos chegam a Portug…
para o ano

A gordura da barriga e
lados irá derreter até aos
ossos em apenas 4 dias!…
Tome com cuidadoPortal da saúde

Publicidade

Dez erros com a roupa
interior que todos
cometemos (e não devíamos)

Fica sempre
emocionalmente agarrada
quando começa uma…
relação? Saiba evitá-lo

Está a Pagar a Sua Casa?
Este Artigo é Para Si
Alfaseguros

Publicidade

Sortelha: regresso ao
passado numa das aldeias
mais bonitas de Portugal

Seis alimentos que não deve
comer assim tantas vezes

Estudante explica como
perder 15 quilos por semana
sem produtos químicos,…
fome e atividade físicaPortal da saúde

Publicidade

Abdominais todo o ano... e
sem monotonia

T1 duplex novo. Leça da
Palmeira.

Está A Pagar Casa? Este
Artigo Vai Mudar a Sua
Vida
Alfaseguros

Publicidade

Um dos cinco Force 1
produzidos continua à
procura de novo dono

José Carlos Malato: "A
Cristina Ferreira foi tão
longe que deixou de fazer…
parte"

Duas crianças destruíram a
maior escultura de vidro
soprado do mundo

Douro: Agosto é o mês do
Tomate Coração de Boi nos
restaurantes da região

Moradia para venda T4 Sabores do Mundo e peixe
fresco: O que há de novo no
Mercado de Matosinhos

Motociclista morre em
despiste no centro da Trofa

Cristina muda de imagem...
e as marcas vendem como
nunca

Crianças de 3 e 10 anos
saltam de 3.º andar para
escapar a incêndio

Identificadas substâncias
em rã-verde ibérica com
potencial utilização em...

Leonor Poeiras relaxa no
Gerês com o filho

https://www.dinheirovivo.pt/motor-24/ferrari-sp30-o-special-one-de-maranello-que-ninguem-quer?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/sporting/noticias/sporting-confirma-saidas-de-francisco-geraldes-e-gelson-dala-12543427.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/radares-para-medir-velocidade-media-dos-veiculos-chegam-a-portugal-para-o-ano-12541689.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://rdtrck2.com/5d31c13fce968b0001dada1f?sub1=banner&sub7=%5Beng_post_id%5D&sub8=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/10-erros-roupa-interior-cometemos-nao-deviamos/estilos/comportamento/226560?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.delas.pt/fica-sempre-emocionalmente-agarrada-quando-comeca-uma-relacao-saiba-evita-lo/sexo/884120?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://simularepoupar.pt/seguro-vida-c?hero=02&utm_source=engageya&utm_medium=cpc&utm_content=%5Beng_post_id%5D&utm_term=%5Beng_website_id%5D
https://www.voltaaomundo.pt/2020/08/05/sortelha-regresso-ao-passado-numa-das-aldeias-mais-bonitas-de-portugal-vm301/portugal/655033?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.womenshealth.pt/alimentos-nao-comer-frequencia/nutricao/17453/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://rdtrck2.com/5d31c13fce968b0001dada1f?sub1=banner&sub7=%5Beng_post_id%5D&sub8=%5Beng_website_id%5D
https://menshealth.pt/fitness/abdominais-todo-ano/1492/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://classificados.jn.pt/quimera/anuncio/149546/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://simularepoupar.pt/seguro-vida-b?hero=09&utm_source=engageya&utm_medium=cpc&utm_content=%5Beng_post_id%5D&utm_term=%5Beng_website_id%5D
https://www.motor24.pt/noticias/um-dos-cinco-force-1-produzidos-continua-a-procura-de-novo-dono/1028470/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.n-tv.pt/rosa-choque/jose-carlos-malato-a-cristina-ferreira-foi-tao-longe-que-deixou-de-fazer-parte/720033?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/duas-criancas-destruiram-a-maior-escultura-de-vidro-soprado-do-mundo/historias/251537?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.evasoes.pt/comer/douro-agosto-e-o-mes-do-tomate-coracao-de-boi-nos-restaurantes-da-regiao/977588?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://classificados.jn.pt/quimera/anuncio/150854/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.evasoes.pt/comer/sabores-do-mundo-e-peixe-fresco-o-que-ha-de-novo-no-mercado-de-matosinhos?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/trofa/motociclista-morre-em-despiste-no-centro-da-trofa--12541871.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.dinheirovivo.pt/buzz/cristina-muda-de-imagem-e-as-marcas-vendem-como-nunca/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.vdigital.pt/i/12458102.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/identificadas-substancias-em-ra-verde-iberica-com-potencial-utilizacao-em-antiviral-12542827.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.n-tv.pt/rosa-choque/leonor-poeiras-relaxa-no-geres-com-o-filho/728831/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D


21/08/20, 18:53Planos no fim da vida

Página 7 de 7https://www.noticiasmagazine.pt/2020/trazer-a-morte-para-a-…R2ELiHAuo0Ubn7wFWnOrWAzK7597B4AXWN82_uPcGRSoeHxWlja_LvvZCo

Conheça este destino em

estado puro.

Ligue-se à net que nunca

desliga

A estrada que junta o profano

e o sagrado

Sabe tudo sobre uma

alimentação saudável?

Já teve alta a mulher que
viu ex-marido matar e
mutilar atual companheiro

Cozinha regional e
alvarinho: 6 boas mesas
para conhecer em Melgaço

Chapéus: o verão sobe à
cabeça

Ana Bravo: "Não sabia o que
era o verdadeiro amor"
[vídeo]

Mikel Landa lidera Bahrain
Merida na Volta a França

Gonçalo Rebelo de Almeida:
ʺPrecisamos de confiança
para voltar a ter o...

Contra-ataque: TVI faz
contas aos milhões que vai
pedir a Ljubomir

Grupo espanhol DISA
compra gasolineira Prio e
passa a quarto operador e…
Portugal

https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19140__zoneid=172__cb=95cfd8975e__oadest=https://www.jn.pt/especiais/redescobrir-a-nossa-regiao/um-paraiso-natural-bem-a-espreita-em-portugal-12443642.html?utm_source=NM&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Redescobrir_Serra
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19140__zoneid=172__cb=95cfd8975e__oadest=https://www.jn.pt/especiais/redescobrir-a-nossa-regiao/um-paraiso-natural-bem-a-espreita-em-portugal-12443642.html?utm_source=VM&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Redescobrir_Serra
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19157__zoneid=174__cb=77cb43644f__oadest=https://www.jn.pt/economia/patrocinado/ligados-a-internet-que-nunca-desliga-12460011.html?utm_source=NM&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Woo_JN
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19157__zoneid=174__cb=77cb43644f__oadest=https://www.jn.pt/economia/patrocinado/ligados-a-internet-que-nunca-desliga-12460011.html?utm_source=VM&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Woo_JN
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19217__zoneid=175__cb=18468da643__oadest=https://www.evasoes.pt/directo-escapadinha/o-profano-e-o-sagrado-a-pendura-numa-125/967920/?utm_source=NM&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Escapadinha4
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19217__zoneid=175__cb=18468da643__oadest=https://www.evasoes.pt/directo-escapadinha/o-profano-e-o-sagrado-a-pendura-numa-125/967920/?utm_source=VM&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Escapadinha4
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19201__zoneid=405__cb=d1fd840c67__oadest=http://osabordegeracoes.tsf.pt/quizz/?utm_source=NM&utm_medium=inrelated&utm_campaign=NestumQuizz
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19201__zoneid=405__cb=d1fd840c67__oadest=http://osabordegeracoes.tsf.pt/quizz/?utm_source=VM&utm_medium=inrelated&utm_campaign=NestumQuizz
https://www.noticiasmagazine.pt/categoria/brand-story
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/trazer-a-morte-para-a-vida/historias/246491/https//www.engageya.com
https://www.jn.pt/justica/ja-teve-alta-a-mulher-que-viu-ex-marido-matar-e-mutilar-atual-companheiro-12540704.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.evasoes.pt/comer/cozinha-regional-e-alvarinho-6-boas-mesas-para-conhecer-em-melgaco/976201?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/chapeus-o-verao-sobe-a-cabeca/estilos/251573/?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/ana-bravo-nao-sabia-o-que-era-o-verdadeiro-amor-video/historias/251783?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.ojogo.pt/modalidades/ciclismo/noticias/mikel-landa-lidera-bahrain-merida-na-volta-a-franca-12543426.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.dn.pt/galerias/videos/vida-e-futuro/goncalo-rebelo-de-almeida-precisamos-de-confianca-para-voltar-a-ter-o-maximo-de-normalidad-12530153.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.jn.pt/feeds/milenium/contra-ataque-tvi-faz-contas-aos-milhoes-que-vai-pedir-a-ljubomir-12540660.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D
https://www.tsf.pt/portugal/economia/grupo-espanhol-disa-compra-gasolineira-prio-e-passa-a-quarto-operador-em-portugal-12541696.html?utm_medium=recomendadas&utm_campaign=engageya&utm_source=%5Beng_website_id%5D

