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Especial Dia da Mulher 04 de Março de  2011 | Jornal do Seixal8

“A mulher é A mãe, A Avó, A tiA e A suA figurA 
é cAdA vez mAis importAnte nA sociedAde”
A nutricionista Jacqueline 

Fernandes é uma das 
mais recentes empresá-

rias no Seixal e foi por isso selec-
cionada para uma curta entre-
vista com o JS. 

Proprietária do Centro Nutri 
Sana, em Fernão ferro, Jacqueli-
ne dedica-se à obesidade, excesso 
de peso, colesterol, diabetes, au-
mento de peso e muitas outras 
missões a favor do bem-estar.

JS - Há quanto tempo foi inau-
gurado o Centro Nutri Sana?

JF - Foi inaugurado no dia 11 
de Dezembro, o dia de aniversá-
rio de uma grande amiga minha 
que faleceu há 15 dias. 

JS - Como surgiu a ideia de dar 
este passo?

JF - Eu já tinha alguma expe-
riência na área da nutrição clíni-
ca e pensei que estava na altura 
de iniciar um projecto meu. Aqui 
temos um pouco de tudo, desde 
a estética - celulite, má circula-
ção e gorduras localizadas - e 
passando sempre pela nutrição, 
prevenindo algumas patologias 
como a da obesidade e comba-
tendo-as. Normalmente as pes-
soas que recorrem à Jacqueline 
Fernandes nutricionista trazem 
alguns problemas associados e 
a maioria do meus clientes são 
mulheres com mais de 40 anos, 
que não só pela auto-estima mas 
também por terem ganho uma 
melhor forma de estar na vida, 
querem combater alguns proble-
mas de saúde, como o colesterol 
elevado, hipertensão e muita 
gordura abdominal.

JS - Até à data trabalhava por 
conta de outrém...

JF - Sim, trabalhava em várias 
clínicas que mantenho, como em 
Carnaxide, Rio de Mouro e deci-
di abrir este projecto próprio. Já 
tinha uma empresa criada e optei 
por abrir o espaço para também 
ter mais calma.

JS - Tem muitos clientes em 
Fernão Ferro?

JF - Apesar de viver na Moita, 
que é relativamente perto, tenho 
muitos clientes daqui, de Alma-
da e muitos de Lisboa que traba-
lham na Charneca da Caparica. 
Também tenho uma grande ami-
ga que trabalha em São Tomé e 
Príncipe que no Verão cá vem 
fazer uns tratamentos, o que 
pode ser uma oportunidade para 
internacionalizar o Centro.

JS - Demorou muito tempo a 
decidir e arriscar?

JF - Se tivermos amor pelo 
que fazemos e vontade de traba-
lhar, não é difícil. Tive um gran-
de apoio dos meus pais e do meu 
marido, porque este espaço era 
amplo e foram necessárias algu-

mas obras. Mas também o con-
segui com algumas verbas que 
fui juntando ao longo de dois 
anos.

JS - Com o sol à porta surgem 
mais mulheres em busca do seu 
auxílio?

JF - A maior parte procura 
essencialmente a nutricionista, o 
que é uma mais valia, até porque 
promovemos alguma motivação, 
perguntamos “o que é que comeu 
ontem, que asneiras fez”, não é 
criticar, é um extra, já que a aju-
da alimentar está muito relacio-
nada com a estética. As pessoas 
já têm uma idade em que sabem 
o que querem, precisam de apoio 
profissional e não querem ser en-
ganadas. Já se sabe que milagres 
não há e é por isso que existem 
tantas clínicas, mas as pessoas 
têm tido resultados duradouros 
e isso é uma mais-valia.

JS - Quais são os maiores erros 
que as pessoas costumam cometer 
a nível alimentar?

JF - Pouca ingestão de água, 
muita ingestão de sal - que acar-
reta celulite e má circulação. 
Muitas pessoas não tomam o 
pequeno-almoço, optam por 
uma garrafinha de sumo ou um 
iogurte, mas o pequeno-almoço, 
que devia cumprir com a roda 
dos alimentos, conta com apenas 

com café e outros líquidos e exa-
geram muito à noite. Se os hidra-
tos de carbono não forem bem 
absorvidos à noite, temos muitos 
pesadelos, acordamos muito fa-
tigados, sonolentos e isto é uma 
bola de neve. Temos de mudar 
estes hábitos e educar o orga-
nismo. Quando o digo, falo por 
experiência própria! Já fui uma 
mulher com 105 quilos e até aos 
meus 18 anos não tomava o pe-
queno-almoço, enfardava, comia 
muito à noite e agora que tenho 
menos 25 quilos passo a mensa-
gem aos meus clientes, porque 
sei muito bem o que isso é.

JS - Existe uma grande discus-
são em torno do leite. Afinal é ou 
não nocivo ingerir leite na idade 
adulta?

JF - O leite materno é um lei-
te por excelência para crianças 
e é um privilégio amamentar. A 
partir dos três anos, as crianças 
já podem beber leite de vaca e 
nós temos bons leites no merca-
do, as pessoas têm é de aprender 
a ler os rótulos, que são o bilhe-
te de identidade dos alimentos e 
devem ter atenção ao excesso de 
açúcar, que pode acarretar exces-
so de cáries e diabetes.

O leite é um alimento quase 
completo em ferro e fibras, o 
leite em excesso pode provocar 
anemias porque provoca uma re-

acção química que não permite 
a boa absorção do ferro, mas é 
fundamental para combater a os-
teoporose. Deve é ser consumido 
não para acompanhar refeições 
mas de forma intercalada.

JS - Cuidados a ter com os fi-
lhos?

JF - O paladar das crianças 
tem de ser educado, o leite da 
mãe não é doce e deve-se apostar 
por produtos com menos de 30 
por cento de açúcar. Temos de 
contrariar uma grande pande-
mia que é a da obesidade, se con-
seguirmos prevenir isso na idade 
mais jovem, vamos ter adultos 
com maior esperança de vida e 
qualidade de vida. 

Os pais devem deixar à entra-

da de casa uma cesta com fruta 
fresca, para que as crianças ti-
rem antes de sair de casa em vez 
de irem à procura de doces ou 
gorduras.

JS - Uma mensagem para o Dia 
da Mulher!

JF - É pena haver o Dia da 
Mulher, porque demonstra que 
existe efectivamente alguma se-
paração. Mas a presença da mu-
lher é essencial enquanto veículo 
de informação, de formação da 
sociedade, é uma figura funda-
mental na educação das crianças 
e dos indivíduos enquanto cida-
dãos. A mulher é a mãe, a avó, a 
tia e a sua figura é cada vez mais 
importante. 
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Fundada no ano 
2000, a escola de 
cabeleireiros Cen-

cabe é já uma referência no 
concelho do Seixal. Rosa 
Évora foi a fundadora, que 
nos explicou ter iniciado 
com cursos de cabeleirei-
ra, passando pelos cursos 
de técnica de massagista e 
mais tarde de barbeiros.

Antes de fundar a esco-
la, Rosa Évora trabalhava 
em Lisboa, sendo que já 
é empresária há cerca de 
30 anos. Assim que surgiu 
a oportunidade, “tive de 
agarrá-la e trabalhar mui-
to para conseguir vencer”, 
explicou. 

O apoio do marido e dos 

filhos, também cabeleirei-
ros, foi fundamental para 
a empresária conseguir le-
var as suas funções avante, 
“trabalhamos em equipa, 
eu entro na escola às 9h da 
manhã e saio às 11 horas da 
noite, por isso sem eles não 
seria possível”, avançou.

Na Cencabe, Rosa Évora 
dá cursos a homens e mu-
lheres e afirma que cerca 
de 70 por cento dos for-
mandos acabam por abrir 
o próprio negócio “e 99% 
são colocados pela escola 
no mercado de trabalho”.

Numa profissão “em que 
os melhores vencem”, Rosa 
em a seu lado as próprias 
noras, uma delas licenciada 

em finanças mas que desco-
briu o sucesso profissional 
na qualidade de formadora 
estética, “o meu neto tam-
bém já está a pensar enve-
redar pela área”, assumiu.

Às mulheres, Rosa Évo-
ra deixou a mensagem: “as 
mulheres de hoje estão a en-
trar num regime matriarcal, 
elas lideram, são mães, em-
presárias e têm uma grande 
capacidade de liderança e 
sinto-o nas mulheres que 
trabalham connosco. As 
mulheres não podem ficar 
paradas, se querem lutar 
pela emancipação têm de 
começar por lutar pelo seu 
próprio trabalho”.

rosa évora - ceNcaB

Centro de Formação de Cabeleireiros
Cursos Profissionais Reconhecidos pelo I.E.F.P.
Com Acesso à Carteira Profissional - Certificado de Formação Profissional

Inscreva-se • Certifique-se
ESCOLA RECONHECIDA

PLANO DE FORMAÇÃO
PARA 2010/11

ESCOLHA UMA 
PROFISSÃO COM FUTURO

Rua 25 de Abril, Nº7 A e B - Paivas * cencabe@sapo.pt *
Tlf.: 21 224 10 23 • Fax: 21 088 52 22 * Tlms.: 91 457 94 34 / 96 250 61 72

Barbeiro /  Cabeleireiro (a) Manicure

Massagista de Estética  Pedicure

Esteticista Unhas de Gel

“As mulheres não podem ficar paradas, se querem lutar pela 
emancipação têm de começar por lutar pelo seu próprio trabalho”


