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 A Tecnilíngua é gerida por Carla Barba-Rôxa e Ana Ribeiro há 27 anos. Licenciadas em Tradução e 
Interpretação, as sócias-gerentes contam também com Formação Connua, em áreas como Gestão de 
Negócios, Línguas, Tradução Médica, Tradução Automóvel, Ferramentas de Assistência à Tradução, 
Markeng Digital, Vinhos de Portugal e do Mundo, Curso de Competências Pedagógicas, entre outras. 
 Este invesmento connuo em formação visa contribuir para o bom desenvolvimento da avidade 
profissional e empresarial e servir os nossos clientes sempre com atualidade e o mais alto nível. 
  Mas há avidades que também exercem, extraempresariais, que vão para além das palavras. Da paixão 
parlhada por animais, Ana Ribeiro leva a cabo serviço de voluntariado numa associação de 
animais, a ASAAST, para a qual criou uma loja online a fim de angariar fundos. Carla Barba-Rôxa, por sua 
vez, tem um percurso em especialidades míscas, como a Astrologia e a Cristaloterapia, e praca 
voluntariamente Reiki, uma técnica de canalização de energia universal desnada a equilibrar e elevar o 
nível energéco de quem a recebe. E também de quem a dá. 
 Além das Palavras, Amor ao próximo, é o que desejamos que impere na humanidade. 
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... o polegar para cima, com os outros dedos fechados, normalmente uma mensagem de 
concordância posiva na nossa cultura (e sendo o seu ícone tão ulizado nas redes sociais), 
pode ser considerado um gesto obsceno nalgumas partes do mundo? A linguagem gestual 
é tão importante como a linguísca; devemos conhecê-la e traduzi-la também. 
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 2021 foi um ano de desafios, que representam novas opor-
tunidades - o momento perfeito para refler sobre tanto a 
nossa avidade como a própria pandemia, procurando os 
pontos fortes para elevar o nosso estado de espírito e as 
sinergias. 
 Este ano, tal como 2020, exigiu que nos adaptássemos a 
novas situações e limitações, tanto no ambiente profissional 
como pessoal, mas também possibilitou o invesmento 
em novos direcionamentos e foco numa reestruturação 
sólida.  
  Gratos pelas aprendizagens, é com Esperança e Posivismo 
que desejamos um 2022 Próspero e com muita Saúde a 
todos, especialmente à nossa Equipa e aos nossos Clientes! 

Traduções & Serviços, Lda.
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Boas festas
          e um novo ano brilhante
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