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Mensagem de Boas Vindas

Bom dia!

Bem-vindas ao 1º Ciclo de Palestras da AMPM “Porque Existe Amanhã!”.

Iniciamos hoje uma nova actividade anual da AMPM, com o objectivo de 
criar oportunidades de diálogo e estabelecer pontes de conhecimento, 
abordando temas que influenciam a nossa saúde e bem-estar. Será com 
toda a certeza um dia especial, em que podemos e devemos aproveitar 
ao máximo o facto de estarmos juntas. Esperamos que as matérias 
abordadas ao longo do dia sejam do vosso interesse e que, em conjunto, 
possamos aprender, esclarecer dúvidas, debater.

Esta ideia nasceu graças ao empenho e solidariedade da Anabela 
Marques que connosco fez este caminho e a quem agradecemos desde 
já todo o apoio e disponibilidade ao longo destes meses de preparação. 

Agradecemos ainda a disponibilidade dos nossos 
oradores e moderadores, bem como os nossos 

Por fim, uma palavra de reconhecimento aos nossos voluntários, que 
tão importantes são no apoio que nos prestarão ao longo do dia, à Isabel 
Cardoso, que nos fez com tanto carinho o nosso “mimo” de oferta para 
os oradores, e à Sónia Ventura, que nos construiu toda a linha gráfica 
deste evento.

Em nome da Associação de Mulheres com Patologia Mamária, 
agradecemos por fim a vossa presença e esperamos que este dia seja 
do vosso agrado. Foi pensado para todas e cada uma de vós, com todo o 
nosso empenho e carinho, e só dessa forma faz sentido!

A Presidente da Direcção da AMPM      

Maria Fernanda Ventura

Tudo isto só é possível quando nos focamos em trabalhar em conjunto 
por um bem comum. 

patrocinadores que, 
apoiando este evento das mais diversas formas, o tornaram possível.
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Programa

9h00 - 9h30

9h30 - 10h00

10h00 - 10h30

10h30 - 11h00

11h00 - 11h15

11h15 - 11h45

11h45 - 12h15

12h15 - 13-45

14h00 - 14h30

14h30 - 15h30

15h30 - 15h45

15h45 - 16h45

17h00

Actividade física no exterior
Mestra  Rosa Xufre

Importância da Actividade Física Regular
Profª. Margarida Sequeira

Dieta Mediterrânica - Porquê Aderir?
Nutricionista Sara Barreirinhas

Microbiota Intestinal - Protectora de Risco
Profª. Drª. Paula Ravasco

Superar a Ferida Emocional
Naturopata Isabel Costa

A Arte de Recomeçar e Lidar com os Ladrões do Tempo
Psicóloga Ana Tapia

O Poder da Meditação
Grand Master Rute Caldeira

Snacks e Sobremesas Saudáveis - com degustação
Terapeuta Sara Oliveira e Nutricionista Margarida Esteves

Recepção

Intervalo

Almoço

Intervalo

Encerramento



Rosa Xufre
Os Benefícios do Yoga
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Mestre de Yoga e Educadora de Infância, 
d

Em 2006, abriu o Áshrama Centro 
do Yoga do Barreiro, estabelecendo parcerias 

com a autarquia e diversas instituições de 
ensino. 

Assume actualmente a Direção do 
Departamento de Yoga para Crianças, Balaki 
– Ganesha, da Confederação Portuguesa do 

Yoga e é Presidente da Direcção da 
Associação Regional do Yoga da Grande 

Lisboa e Supra Continental.

esde 1983 que ministra aulas de Yoga para 
Crianças. 

Margarida Sequeira
A Importância da 

Actividade Física Regular

Fisioterapeuta, Mestre em Fisioterapia em Saúde Pública e Doutoranda 
em Psicologia da Educação na área da Promoção da Saúde, é 

actualmente Professora Adjunta da Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Setúbal.

Desenvolve investigação na promoção da Atividade Física  em 
sobreviventes de cancro da Mama, baseando-se nos seus 17 anos de 

prática hospitalar, 12 dos quais integrada no Percurso Clínico da Mulher 
com Cancro da Mama. Dinamiza ainda projetos de intervenção 

comunitária dentro desta área. 



Sara Barreirinhas
Dieta Mediterrânica:

porquê aderir?
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Nutricionista desde 2013, com um percurso 
profissional na área da Nutrição Clínica e 

Comunitária, vem desenvolvendo projectos 
de investigação sobre obesidade e excesso 

de peso.

Dinamiza Workshops de Culinária e 
Literacia em Ciências da Nutrição. Colabora 

com a AMPM desde 2015, realizando 
consultas e formações em Nutrição Clínica.

Hoje irá abordar os benefícios da dieta 
mediterrânica e a influência da alimentação 
durante a fase de tratamento do cancro da 

mama.

Paula Ravasco
Microbiota Intestinal:
Protectora de Risco

Médica, especializada em Nutrição Clínica e com um doutoramento em 
Cancro e Metabolismo, pela Faculdade de Medicina da Univ. de Lisboa.

Desenvolve a sua atividade clínica e de investigação nas áreas da 
nutrição clínica, metabolismo e oncologia. É investigadora principal, com 

projectos de colaboração a nível nacional e internacional. É ainda 
coordenadora do programa de formação avançada internacional em 

Nutrição e Oncologia, agora na sua 4ª edição.

Vem falar-nos de recentes projectos de investigação, partilhando nova 
informação sobre a importância da flora intestinal na Saúde.
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Isabel Costa
Superar a Ferida Emocional

Naturopata e Hipnoterapeuta, desenvolveu o 
Curso de Alimentação Holística, que lecciona 

no Instituto de Medicina Tradicional.

É autora de dois livros sobre alimentação 
saudável, com receitas sem glúten, lactose e 

açúcar refinado, e colaboradora na revista 
Zen Energy, onde escreve artigos sobre 

desenvolvimento pessoal. 

Coopera a nível mundial em organizações de 
defesa dos direitos humanos e para a 

concretização dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU. 

É Embaixadora da Paz da Federação das 
Mulheres para a Paz Mundial desde 2011.

Psicóloga, pós-graduada em Psicoterapia Cognitiva e Comportamental e 
certificada em Terapias de Sistemas Familiares Internos, bem como 

Psicoterapeuta em treino na especialidade de Terapias Construtivistas.

Teve um percurso profissional diverso em Psicologia do Trabalho, em 
empresas nacionais e internacionais. Exerce coaching profissional e 

segue terapeuticamente adultos com alterações de humor, depressão, 
ansiedade e/ou stress profissional (burnout). É autora do livro “STOP- 50 
Estratégias para Mulheres sem Tempo” e coautora do livro “Coaching: Ir 

Mais Longe Cá Dentro”.

Ana Tapia
A Arte de Recomeçar

e Lidar com os Ladrões do Tempo
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Rute Caldeira
O Poder da Meditação

Professora de meditação, instrutora de Yoga, 
palestrante, mestre em Reiki, e organizadora 
de retiros espirituais. É ainda especialista em 

desenvolvimento espiritual da plataforma 
Simply Flow. 

Em 2016, publicou o livro “Liberta-te de 
Pensamentos Tóxicos”, um bestseller 

atualmente na 6ª edição. Apaixonou-se pela 
mente humana e sua complexidade, 
dedicando a sua vida às pessoas e 

resolução de problemas.

Vem falar-nos acerca do poder da meditação 
sobre as emoções, o cérebro e o bem-estar 

físico.

Terapeuta de Medicina Tradicional Chinesa e de Naturopatia, ao longo 
do seu percurso profissional interessou-se pelas dificuldades de 

adaptação enfrentadas por quem quer ou precisa de mudar os seus 
hábitos alimentares.

Criou, em 2012, o blogue 'Nem acredito que é saudável', onde partilha 
receitas saudáveis que aliam os seus conhecimentos de alimentação  

aos das antigas medicinas orientais. Acredita que levar um estilo de vida 
pleno e uma alimentação mais saudável não tem de ser enfadonho, e 

que, pelo contrário, pode ser bastante estimulante e delicioso. 

Sara Oliveira
Snacks e Sobremesas Saudáveis

(com degustação)
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Nutricionista, licenciada pela Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde de Lisboa, 

desenvolve a sua actividade profissional na 
Origens Bio, onde é co-criadora do programa 

de nutrição Origens Nutrition e uma das 
responsáveis pela investigação e 

desenvolvimento de novos produtos.

Acredita que a alimentação deve ser 
pensada e estruturada no sentido de 

respeitar os hábitos individuais de cada 
pessoa, e aliando o saudável ao sustentável.

Margarida Esteves
Snacks e Sobremesas Saudáveis

(com degustação)
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Ana Carrilho

Jornalista, barreirense, a trabalhar na Rádio 
Renascença desde 1986. Como momentos 
inesquecíveis, que acompanhou enquanto 
repórter, destaca o Incêndio do Chiado, a 

manifestação de polícias “secos e 
molhados”, a Marcha Global contra o 

Trabalho Infantil, em Genebra e o trabalho 
sobre o dia-a-dia de uma cuidadora informal 

do marido, doente de Alzheimer.

António Sousa Pereira

Director do Jornal ROSTOS desde 2001. Trabalhou como Técnico 
Superior na Câmara Municipal do Barreiro durante 27 anos, devotando o 

seu tempo livre ao associativismo, primeiro na SFAL (Sociedade 
Filarmónica Agrícola Lavradiense) e, mais recentemente no Grupo 

Desportivo Fabril do Barreiro.

Moderadores
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Apoios
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Organização

Comissão Organizadora

Pela AMPM: Maria Fernanda Ventura
Anabela Marques

Voluntários

AMPM:

Natália Sapage
Nélia de Sousa

Marta Barão
Maria Helena Sardo

Teresa Nunes
Lourdes Lopes
Maria de Jesus

ESTBarreiro/IPS:

Clara Carlos
Telma Guerreiro
Raquel Barreira
Rosa Laranjeiro

João Paulo Santos
Carla Campaniço
Alexandra Lopes
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