
10 DE JUNHO
DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

EXPRESSÕES POPULARES 

COMO SE APLICAM AO NOSSO TRABALHO?



RESVÉS CAMPO
DE OURIQUE
Significado: Ficar muito perto de alcançar algo.

Origem: A expressão “resvés Campo de
Ourique” remonta a 1755, quando o terramoto
assolou Lisboa tendo destruído a cidade até à
zona de Campo de Ourique, que ficou intacta. A
partir daí o ditado generalizou-se.

Fonte: ncultura.pt

No nosso dia a dia trabalhamos
para nunca ter de utilizar esta
expressão. Focamo-nos em
alcançar os objetivos definidos
em conjunto com os nossos
clientes.

https://ncultura.pt/o-devastador-terramoto-de-1755/


TER OUVIDOS
DE TÍSICO
Significado: Ouvir muito bem.

Origem: Antes da II Guerra Mundial (l939 a
l945), muitos jovens sofriam de uma doença
denominada tísica, que corresponde à
tuberculose. As pessoas que sofrem de
tuberculose pulmonar tornam-se muito
sensíveis e com uma notável capacidade
auditiva.

Fonte: ncultura.pt

Na comunicação, ter ouvidos de
tísico é fundamental. Estarmos
atentos às notícias e ao mundo
que nos rodeia é o que nos
permite antecipar situações e
agir de forma mais eficaz.

https://ncultura.pt/ii-guerra-mundial-as-escravas-sexuais-dos-campos-concentracao/


COISAS DO
ARCO-DA-VELHA
Significado: Coisas inacreditáveis, absurdas,
espantosas, inverosímeis.

Origem: A expressão tem origem no Antigo
Testamento; arco-da-velha é o arco-íris, ou
arco-celeste, e foi o sinal do pacto que Deus fez
com Noé.

Fonte: ncultura.pt

Utilizamos esta expressão para
nos referirmos a elementos
antigos e grandiosos. Eles são a
base para o progresso, pois só
compreendendo o passado,
conseguiremos idealizar o futuro. 



NÃO VAI SER
PERA DOCE

Significado: Algo que não vai ser fácil.

Origem: Desconhecida

Fonte: Portugalafora.pt

O imprevisto e a consultoria
andam, muitas vezes, de mãos
dadas. Os desafios são constantes,
por isso temos de nos adaptar
rapidamente à mudança e
procurar alternativas eficazes.



METER UMA
LANÇA EM ÁFRICA
Significado: Conseguir realizar algo que se
afigurava difícil.

Origem: Expressão que diz respeito às
dificuldades dos exploradores europeus,
principalmente portugueses, em penetrar o
continente africano. Fazer parte destas
expedições era ser destemido e corajoso.

Fonte: ncultura.pt

Nada é mais satisfatório do que
conseguir ultrapassar grandes
dificuldades com sucesso. Um
resultado que só é possível com
o trabalho de uma equipa que
não se resigna!



OURO
SOBRE AZUL
Significado: Uma situação ou algo muito bom,
magnífico, deslumbrante.

Origem: Considerando as cores primárias,
verificamos que o amarelo contrasta mais com o
azul. O amarelo do ouro brilha como nenhuma
outra cor, logo o contraste é ainda mais
impressivo. 
Fonte: António Bagão Félix, Público

As boas ideias chegam-nos de
todos os lados. Na ALL tentamos
sempre acrescentar valor a cada
uma delas. Em equipa, com
clientes ou parceiros, o trabalho
conjunto é sempre ouro sobre azul. 



...É TRIGO LIMPO FARINHA AMPARO!

E quando se trabalha com uma equipa que partilha a mesma

vontade de dar o máximo pelos nossos clientes, lidar com

desafios e imprevistos...

Significado: Quando algo é muito simples, fácil.

Fonte: Lisboa Secreta




