
Este próximo ano irá  

trazer  algumas novidades! 

 

Desejamos um excelente ano a 

todos os nossos utentes, pais, 

famílias, parceiros, educadores, 

professores e instituições com 

quem trabalhamos em grande 

proximidade. Nós iremos traba-

lhar em prol dos nossos utentes 

e de todos os nossos parceiros!  

Com muita dedicação, esforço 

pessoal, amor à profissão e à 

“camisola”!  

 

Finalizadas as férias, é hora de 

pegar nas mochilas e nas pastas 

e regressar ao trabalho.  

Aqui no Laboratório também já 

se sente a azáfama de um novo 

início de ano letivo. Casos no-

vos a chegar, novos horários a 

organizar, telefonemas a colocar 

em dia e claro, novos projetos 

para “agarrar”.  

Para que tudo corra pelo me-

lhor e de forma a podermos 

proporcionar o serviço de exce-

lência a que todos os nossos 

utentes e parceiros estão habi-

tuados, considerámos pertinen-

te reunir a equipa e em conjun-

to, planear todo aquele que será 

um ano letivo de imenso traba-

lho.  

A reunião de reflexão decorreu 

no Hotel Golf Mar, no Vimeiro, 

nos dias 13 e 14 de Setembro, e 

contou com a presença de to-

dos os colaboradores, membros 

da direção e com a participação 

especial da Drª Isabel Amaral, 

nossa consultora científica  (ver 

fotos abaixo).  

Perante uma paisagem maravi-

lhosa, foram agilizados proces-

sos que nos permitirão melhor 

servir os nossos clientes.  

 

(Poderá ainda conhecer mais detalhes 

sobre as decisões tomadas na reunião, na 

página seguinte). 
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P O N T O S  D E   

I N T E R E S S E  

 Abertura do novo ano 

letivo 

 Novidades para este 

ano 

 Curiosidades acerca da 

Terapia da Fala  

 Espaço Conhecimento, 

para que possa conhe-

cer mais a Terapia da 

Fala 

 Projetos a desenvolver 

durante o ano letivo 



P Á G I N A  2  

“Ser Terapeuta da Fala é 

ouvir uma lágrima, 

articular uma emoção, 

vocalizar um desejo, ler a 

alma, escrever um sorriso. 

Enfim...Ajudar a 

expressar o que o homem 

tem de humano…”  

Mara Behlau 

Reunião de Colaboradores 

Novidades  

Curiosidade #1 
 

 

 

Nesta rubrica pretende-se 

esclarecer alguns mitos e 

citações que ouvimos dia após 

dia.  

Estarão ou não corretos? Fazem 

algum sentido?  

É a isso que lhe iremos  

responder.  

 

 

 

“O susto provoca 

gaguez!” 

Este é um dos muitos mitos  

acerca da gaguez, que a maioria 

das pessoas assume como cor-

reto.  

O susto pode ser uma causa da 

gaguez? A resposta é Não! 

Os estudos mais recentes com-

provam que a Gaguez tem cau-

sas genéticas, neurofisiológicas, 

linguísticas e ambientais. Neste 

sentido, pedir à criança/adulto 

com disfluências/gaguez que 

“respire fundo”, “pense antes 

de falar”, “fale devagar”, “tu 

quando queres sabes falar” 

não surte qualquer efeito. 

Estará, pelo contrário, a pres-

sionar a criança/adulto. Sob 

pressão estas pessoas eviden-

ciam um discurso mais disflu-

ente. 

Dadas estas controvérsias 

acerca da Gaguez, o Labora-

tório da Fala estabeleceu co-

mo projeto deste ano a elabo-

ração de um artigo baseado 

na evidência sobre esta temá-

tica.  

Para mais informações sobre 

o tema visite o site http://

www.gaguez-apg.com  

cas do seu interesse,  a curio-

sidades interessantes relacio-

nadas com a Terapia da Fala, 

bem como divulgar, de forma 

mais ampla, os eventos que 

realizaremos brevemente e 

nos quais poderá participar.  

Aceitamos ainda sugestões ou 

esclarecemos quaisquer dúvi-

das através dos contactos 

disponíveis em ambas as re-

des.  

Durante este ano letivo pode-

rá, ainda, ter conhecimento 

das ações de formação e 

workshops desenvolvidos no 

Laboratório da Fala. Para tal, 

basta consultar a nossa página 

de Facebook, bem como o 

nosso site que serão  frequen-

temente atualizados. 

Pretendemos, com estas no-

vas atualizações, facilitar-lhe o 

acesso a informações úteis 

acerca de temáti-

utentes. Assim sendo, ficou 

decidido na reunião que este 

ano iria primar pela maior 

partilha entre os colaborado-

res, nomeadamente de mate-

riais de intervenção, o que 

nos permitirá diversificar as 

nossas sessões terapêuticas e, 

assim, manter o utente sem-

pre motivado.  

Sendo a Terapia da Fala uma 

ciência em constante mudan-

ça, é imprescindível que nos 

mantenhamos atualizados, 

Para tal, este ano será elabo-

rado um artigo cientifico sobre 

uma temática ainda muito pou-

co desenvolvida - a Gaguez.  

Consideramos, igualmente, 

importante que seja prestado 

um serviço de qualidade à 

comunidade, apostando na 

prevenção, pelo que agendá-

mos igualmente novas ações de 

formação e rastreios, anuncia-

dos no final da presente news-

letter.  

Tal como descrito na capa da 

presente edição, o início des-

te ano letivo foi marcado pela 

realização de uma reunião de 

equipa com o objetivo de 

planear este ano que se inicia.  

Tendo presentes os valores 

pelos quais a empresa se rege 

- inovação, qualidade, versati-

lidade, credibilidade e confian-

ça - considerámos pertinente 

estipular objetivos para que a 

empresa pudesse manter-se 

fiel a esses mesmos valores e, 

claro, melhor servir os nossos 

Página do 

Facebook 

do Labfala 

L A B  N O T Í C I A S   

http://www.gaguez-apg.com/
http://www.gaguez-apg.com/


Protocolos  
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O Laboratório da Fala tem vindo a 

estabelecer protocolos com várias 

instituições, em busca de parcerias que 

fortaleçam os serviços prestados. As 

instituições parceiras beneficiam de 

rastreios gratuitos, formações, 

workshops, entre outros. Nesta edição, 

pretendemos divulgar as instituições 

com as quais foram estabelecidas par-

cerias (ver logótipos).   

 

Brevemente… 

Novos protocolos!   

O Terapeuta da Fala ajuda a 

prevenir diversas perturbações/

patologias. Porém, quando já não 

é possível preveni-las, este profis-

sional intervém de forma a que as 

dificuldades sejam ultrapassadas 

ou minimizadas, contribuindo 

para uma comunicação e/ou 

deglutição eficaz e, consequen-

temente, para a melhoria da 

qualidade de vida do individuo. 

Para além do trabalho desenvol-

 

A Terapia da Fala é uma área da 

saúde responsável pela prevenção, 

avaliação, tratamento e estudo 

cientifico da comunicação (verbal 

e não-verbal), linguagem, fala e 

deglutição humana. O Terapeuta 

da Fala pode intervir com indiví-

duos de qualquer idade, desde o 

nascimento até à terceira idade.  

 

vido com indivíduos com pato-

logias, a Terapia da Fala visa 

maximizar as competências 

daqueles que utilizam a voz e a 

fala como instrumentos de 

trabalho, tais como políticos, 

advogados, cantores, atores, 

“Hoje estou disléxico” 

 

Quando as pessoas se enganam a dizer 

as palavras, trocando sons, têm o hábito 

de dizer “Hoje estou disléxico”.  

Estará correto? A resposta é Não! 

A Dislexia é uma Perturbação da Leitu-

ra e nada tem a ver com a oralidade. 

Mais até, caso a oralidade esteja afetada, 

nunca se poderá tratar de uma dislexia.  

 

Os disléxicos trocam sons 

durante a leitura, por 

exemplo, lêm “fitória” em vez de vitó-

ria. Contudo, numa conversa, dizem 

vitória sem qualquer alteração.  

Na verdade, a principal causa destas 

situações em que as pessoas se enga-

nam  a falar é o cansaço físico e psíqui-

co.   

Uma dislexia? Nem pensar! 

 

 

Nesta rubrica pretende-se 

esclarecer alguns mitos e 

citações que ouvimos dia 

após dia.  

Estarão ou não corretos? Fa-

zem algum sentido?  

É a isso que lhe iremos  

responder.  

 

Curiosidade #2 

Espaço Conhecimento * A Terapia da Fala 

Necessita de mais  

esclarecimentos?   

Contacte-nos! 
L A B  N O T Í C I A S   



 
 
 
 

Durante o mês de Dezembro, en-

contram-se agendadas duas forma-

ções: Higiene e Prevenção Vocal 

no Agrupamento João Villaret e 

Sistemas Aumentativos e Alter-

nativos de Comunicação no 

Agrupamento nº1 de Loures.  

 

 

O Laboratório da Fala irá realizar um 

workshop para pais sobre o Desen-

volvimento da Linguagem no 

Agrupamento nº1de Loures e no 

Externato Pré-Primário Mega-Kids 

(dia 11/10/2013 às 18h30).  

 

 

 

 
 
 
 

Sede - Póvoa de Santa Iria 

Rua do Tejo, Lt.3 - Loja Esq. 

2625-230 Póvoa de Santa Iria 

Tel: 219 592 604/5/6 

Tlm.: 927 971 556/77; 925 351 134/5/6 

E-mail: geral@laboratoriodafala.pt 

Missão 

Prestar apoio terapêutico no âmbito da Terapia de Fala 

a crianças/ jovens e adultos em contexto, segundo um 

modelo inovador e de qualidade, bem como facultar 

serviços no âmbito da formação a todos os intervenien-

tes no processo terapêutico.  

 

Visão 

Ser uma empresa de referência na área da comunicação/

linguagem e fala proporcionando aos seus clientes servi-

ços de máxima qualidade e distinção.  

 

Valores 

Inovação 

Qualidade 

Versatilidade 

Credibilidade e Confiança 

 

Laboratório da Fala, LabFala, Lda 

Ações a Realizar Brevemente... 

Sucursal - Odivelas 

Rua Pulido Valente nº35 - Loja 1 

Colinas do Cruzeiro 

2675 - 671 Odivelas 

 

Tel: 219 330 972 / 963 667 261 

Visite-nos em www.laboratoriodafala.pt 

ou na nossa página de Facebook. 

Outubro  Dezembro 

 

 

No decorrer do 1º Período 

deste novo ano letivo, se-

rão ainda realizados rastrei-

os de Terapia da Fala na 

Associação Ester Janz a 

crianças das salas de 4 e 5 

anos e a crianças do 1º 

Ciclo.  

Nas próximas edições, serão partilhadas mais curiosidades e abordadas novas temáticas acerca 

da Terapia da Fala...Não perca! Já em Dezembro! 
L A B  N O T Í C I A S   


