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Sintomas
- Dependências
(Fumar, Álcool, Drogas, etc.)
- Obesidade e excesso de peso
- Traumas e vivências menos felizes na
infância
- Depressão
- Dores, alergias, medos, e fobias

Nova Homeopatia
Terapias integrativas
Hipnose/Regressão
Terapia focada nas Soluções e Psico-
patologias em Transpessoal
Terapia Holística
EFT – Técnica de desbloqueio
Energético

Praxis für Lösungsorientierte Therapie e Hypnose

Acordar para viver

Graça Baião
Hintere Hauptgasse 6 - 4800 Zofingen

Tel.: 078 641 26 77
Email: graca.baiao@aufwachen-zuleben.ch

www.aufwachen-zum-leben.ch
Faço a Terapia em português, espanhol e alemão

Mesmo longe o Nelson Gomes não esquece o
clube da sua terra: o Esmoriz. O Nelson Gomes
continua a apoiar o clube da sua terra mesmo em
terras helvéticas. Eis o Nelson a mostrar-nos a
camisola do Esmoriz.

Tocando Portugal
TOCANDO PORTUGAL – RECITAL QUASE UM DOC É O NOME
DO CONCERTO MULTIMÉDIA CONCEBIDO E INTERPRETADO
PELO RUMOS ENSEMBLE.

Inovador e ambicioso,
este projecto reúne uma
selecção de música tradi-
cional de dez regiõs portu-
guesas, arranjadas para
trio de violino, clarinete e
piano; a projecção de fil-
mes inéditos de cada re-
gião, evocando a beleza e
riqueza natural e arquitec-
tónica do nosso país; de-
poimentos de personalida-
des de proeminência regi-
onal, nacional e internacio-
nal, naturais de cada região,
como António Victorino
d'Almeida, Graça Morais,
Janita Salomé, Carlos Aber-
to Moniz, Rosa Mota, Lídia
Jorge, Joaquim Lopes San-
tana, João Malheiro, Sérgio
Azevedo e Vânia Fernan-
des.

A pertinência e singula-
ridade deste recital emer-
ge não sóda interdisciplina-
ridade e transversalidade
artística e estilística que
alicerçam a sua génese,
como da vontade de três
músicos eruditos com car-

reiras internacionais assina-
ladas nos quatro continen-
tes, de olhar para o patri-
mónio musical tradicional
português com uma ener-
gia renovadora, contem-
porânea, porêm acessível a
todos os tipos de público,
do mais erudito ao mais
popular.

Tocando Portugal - re-
cital quase um Doc estará
presente na Suíça Roman-
da nas datas seguintes:

– 15 de Setembro na
Salle de la Madeleine em
Genebra às 20h00;

– 16 de Setembro na
Aula des Creusets em Sion
às 20h00;

–  17 de Setembro no
Le Cazard em Lausanne às
20h00;

– 18 de Setembro na
Aula du Burier em La Tour-
de-Peilz às 18h00.

Os bilhetes encontram-
se em prévenda a 30 CHF
no site www.lusofonart.ch
até dia 31 de Agosto de
2016.

Uma velocidade de
80km nas horas de ponta
nas autoestradas na Suíça,
para reduzir as imensas fi-
las de automóveis que cada
vez mais são frequentes na
Suíça, é esta a proposta da
USTRA (Oficio Federal das
Estradas), segundo uma
entrevista do seu diretor ao
jornal BLIck, o senhor Jürg
Röthlisberger. Afirmou ain-

da, que não se trata de
atormentar as pessoas, mas
sim de ter em conta com
as leis da física, dado que
com uma velocidade a
80km o tráfico será mais
fluído, já que a distância en-
tre os veículos será mais
reduzida e a medida terá
menos consequências no
número de acidentes.

A velocidade será de 80km
nas horas de ponta
nas autoestradas na Suíça


