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Logótipo Humano
Capital Europeia
da Cultura 2012
Foi um dia diferente e divertido para todas as crianças que
participaram de forma ativa neste projeto, que também contou
com o apoio da ARRIVA.
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David Brown
Abraça novas funções
E muda-se para
a ARRIVA Malta

A história da Basílica
de São Pedro
Pedro Hispano:
O Papa Português
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novidade

Passe Sénior
Feliz Vai à Praia
Desde o dia um de julho que ter o Passe Sénior Feliz,
passe dos utilizadores séniores dos Transportes
Urbanos de Famalicão, dá a possibilidade de viajar
para a praia da Póvoa de Varzim pelo valor de 1 Euro
em cada sentido.
Esta iniciativa além de julho, será válida também em
agosto e setembro, permitindo assim a cerca de 1000
utilizadores o benefício desta iniciativa da ARRIVA.

ARRIVA Online

Vamos à Praia na RTP1

Os sítios na internet da ARRIVA, TUG - Transurbanos
de Guimarães e TUF - Transportes Urbanos de
Famalicão encontram-se já estão online. Embora ainda
em fase de construção, entendeu-se que para que os
clientes comecem a familiarizar-se com o seu formato,
seria importante disponibilizar já neste momento os
sítios. Assim permite-se também aos utilizadores o seu
comentário sobre a imagem. Nesta fase os horários
ainda estão disponíveis exclusivamente em formato
para impressão, estando para breve a possibilidade
da consulta, necessitando apenas de inserir origem
e destino para receber de imediato a informação total
sobre os serviços disponíveis.
www.arriva.pt | www.tug.pt.com | www.tuf.pt

O serviço “Vamos à Praia” esteve uma vez mais presente nos meios de comunicação social. Desta vez foi a RTP1 e a
RTPN, que difundiram nos seus noticiários de 7 e 8 de julho uma reportagem sobre este serviço. A reportagem mostra o
serviço, e durante a viagem um casal, clientes habituais do serviço, falam sobre as razões que os levam a usar este meio
para ir para a praia, concluindo a reportagem com uma explicação sobre os bilhetes disponíveis, entre os quais o “Familia
Numerosa” ou os dedicados aos reformados e pensionistas.

Este ano
vamos dar
84 mergulhos
Os transportes urbanos melhoraram a sua oferta no
serviço 84, que liga Guimarães a São Tiago, passando
pelas Piscinas da Cidade Desportiva.
Com as alterações introduzidas, todos os serviços que
as servem durante o seu período de funcionamento
passam pelas piscinas. Além disso, criou-se ainda um
serviço complementar que parte da cidade às 15h10.
Encontram-se já disponíveis horários e informação
genérica a este propósito. Resta-nos agora contar com
o civismo dos que visitam o local de automóvel de forma
a salvaguardarem o espaço que o autocarro necessita
para fazer a inversão de marcha. Como se sabe, este
é sempre um problema muito complicado, já que ao
estacionarem os seus automóveis no espaço dedicado
aos autocarros ou ao violarem intencionalmente as
vedações colocadas pela Policia Municipal, estes
condutores estão na realidade a prejudicar diretamente
um serviço pensado em prol da comunidade onde
vivemos.

Ir à praia por metade do preço

Bilhete
Família
Numerosa
Embora
não
estivesse
inicialmente
previsto voltar à iniciativa, “a pedido de
várias famílias” a oferta repete-se. Assim,
seja papá e mamã ou sejam dois adultos
acompanhados com crianças com idade de
meio bilhete, com esta iniciativa os adultos
pagam os seus bilhetes normais, enquanto
que as crianças, duas ou mais, pagam só
25% do bilhete. Nada é melhor que aproveitar
este valor quando se vai em família. Se o
serviço «Vamos à Praia», por si, já é mais
económico que ir de automóvel, então em
família é só fazer contas. Mais de cem
quilómetros de combustível e portagens,
mais tempo ou preço de um parque, se não
falarmos da distância a que vamos deixar o
carro. O autocarro é mesmo a escolha mais
coerente.

anuncie no

ARRIVA
JORNAL
253 423 515
geral@arriva.pt

Reformados e Pensionistas

pub

O êxito do ano passado levou a que se repetisse a iniciativa que permite a portadores de cartão de pensionista ou de reformado a viajar até à Póvoa de Varzim nos meses de julho, agosto
e setembro, por metade do preço, utilizando indiferentemente a carreira normal ou o serviço “Vamos à Praia”. Permite-se, assim, a utilização com um desconto de 50% a milhares de
pensionistas ou reformados que podem passar dias diferentes por um valor mais simpático, com a ARRIVA, é claro!
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Editorial
Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,
É esta a edição do verão 2011 do seu ARRIVA Jornal e, como tal, os temas empresariais centram-se nas nossas
atividades de verão.
Certamente a maioria dos nossos leitores irá gozar o seu merecido período de férias nesta ocasião, após um intenso ano
de trabalho ou estudo.
Devido ao clima de grande dificuldade económica que estamos a viver e às muitas restrições já conhecidas e outras que
virão a aparecer, é muito provável que haja este ano mais portugueses a decidirem-se por fazer as suas férias em
território nacional.
É a pensar nas muitas famílias da nossa região que farão essa opção que mantemos adequada e aliciante oferta, ligando
através do nosso serviço “Vamos à Praia”, as zonas mais interiores com as belas praias da nossa costa litoral Norte –
nomeadamente a Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
Esperamos assim contribuir com uma opção mais para que os nossos estimados Clientes possam chegar ao fim do seu
período de férias com boas recordações e com energias renovadas para enfrentarem o novo e difícil ano que se avizinha.
Também neste período de verão a nossa região recebe um imenso número de nossos compatriotas que, por este ou aquele
motivo, se decidiram a viver e trabalhar noutros Países e que, com saudade, regressam todos os anos nesta época a este
maravilhoso cantinho de onde um dia partiram à procura de melhores condições de vida.
É muito natural que, com as atuais condições económicas e a crise instalada em Portugal, venhamos a assistir a uma nova
onda de emigração cujos primeiros sinais já foram visíveis nos últimos dois anos.
Devemos olhar para o seu exemplo – o dos que agora nos visitam e o dos que agora se decidam a dar o passo de irem
trabalhar para outras paragens - e, com base nele, entendermos que é característica dos portugueses serem capazes de
responder com ação às adversidades e de, nas alturas de maiores dificuldades, não desanimarem e, embora tendo que
fazer sacrifícios incalculáveis, serem capazes de vencer e melhorar a sua condição de vida e, também nós sermos capazes
de, mantendo-nos em Portugal, não baixarmos os braços e encararmos este momento muito difícil como uma oportunidade
para fazermos e sermos diferentes.
É obvio que os tempos de facilidades e facilitismos estão acabados mas estou perfeitamente convencido que a maioria
será capaz de encontrar soluções individuais que, em conjunto com outras que se espera as autoridades sejam capazes de
tomar, permitam à região e ao País entrar no caminho do desenvolvimento e do bem-estar a relativamente curto prazo.
Da parte da ARRIVA Portugal poderão todos contar com a prossecução de uma política empresarial que, baseada no
respeito pelas pessoas e no rigor de gestão, tem permitido uma evolução sistematicamente positiva das condições da
empresa, tanto para os clientes como para todos quantos nela trabalham.
Pela importância que teve no desenvolvimento da melhoria contínua da ARRIVA Portugal ao longo de muitos anos, e
apesar de se lhe dedicar espaço específico neste jornal, não poderia deixar de fazer neste editorial uma referência ao
nosso colega Inglês Sr. David Brown, a quem se devem muitas melhorias implementadas ao longo dos últimos seis anos
na empresa e que agora, e desde este mês, está a desenvolver a sua atividade profissional na recente nova operação da
ARRIVA em Malta e desejar-lhe os melhores sucessos.
Para além das notícias sobre a empresa e os seus colaboradores, o/a caro/a Leitor/a encontrará nesta edição uma série de
artigos de interesse que, como vem sendo hábito, procuramos tratar de uma forma positiva e que esperamos sejam do
seu agrado.
Na esperança de que no fim deste verão todos possam olhar com confiança para um futuro melhor, deixo-o/a caro/a
Leitor/a, Cliente e Amigo/a, com a leitura deste seu ARRIVA Jornal. •

Manuel Santa Cruz Domingues Basto Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal)
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tema de capa

Logótipo Humano da Capital
Europeia da Cultura 2012

A Tempo Livre e a Fundação Cidade de
Guimarães promoveram no passado dia 15
de junho a iniciativa “Faltam 200 dias – CEC
2012”, iniciativa que reuniu junto ao Castelo de
Guimarães (o ex-libris da cidade), na Colina
Sagrada, 2012 crianças de 12 anos, que
deram vida ao logótipo da Capital Europeia da
Cultura (CEC).
Esta foi a primeira de uma série de ações
que pretendem reforçar o envolvimento da
população e consolidar mecanismos de
identidade dos vimaranenses com o projeto.
Para a elaboração da moldura humana, a
organização convocou crianças estudantes
do 7º Ano de escolaridade, que integram o
sistema de ensino público e privado dos19
agrupamentos de escolas, nos concelhos
de Guimarães, Vizela e Fafe, e que vieram
vestidas com uma t-shirt branca onde estava
representado o logótipo da CEC. Foi um dia
diferente e divertido para todas elas, podendo

a comunidade escolar participar de forma
ativa no projeto. O número “2012” assume-se
como o denominador comum a esta ação,
bem como a outras atividades levadas a cabo
pela Tempo Livre e pela Fundação Cidade de
Guimarães. A iniciativa contou, também, com
a participação dos embaixadores escolares da
Capital Europeia da Cultura.
O logótipo gigante teve como fundo a cor
branca e mostrou o coração vermelho e
depois azul, imagem de marca do ano
cultural. O processo de conceção do logótipo
assentou em três fases distintas. A primeira foi
reservada à entrada em cena das crianças,
totalmente vestidas de branco, e que teve
como objetivo delimitar o espaço onde depois
“nasceu” a imagem de marca da Capital
Europeia da Cultura. Num segundo momento,
foi possível vislumbrar a frase “Faltam 200
dias” – que, aliás, é o mote da iniciativa.
A construção do logótipo foi dada por

concluída depois de nela figurar a mensagem
“Guimarães 2012 CEC”, e a passagem do
coração para a cor azul, no final houve música
e uma largada de 2012 pombos brancos
assinalando o encerramento da ação.
A construção do logótipo decorreu durante
toda a manhã e pelas 11h00 já era visível a
partir do céu, para o efeito um helicóptero
sobrevoou o local, registando o momento em
fotografias aéreas e em vídeo.
No âmbito das iniciativas conjuntas a
promover pela Tempo Livre e pela Fundação
Cidade de Guimarães no âmbito de
“Guimarães 2012 - Capital Europeia da
Cultura” serão organizadas em 2012 iniciativas
de índole desportiva, nomeadamente: “2012
minutos a Nadar” – nos dias 18 e 19 de
fevereiro – onde são esperadas milhares de
pessoas; “Conhecer Guimarães em Bicicleta”
que vai acontecer no dia 25 de Abril, altura em
que as obras intrínsecas à Capital Europeia
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da Cultura já deverão estar concluídas; uma “Maratona de
Spinning - Guinness World Records” – a 16 de junho -, onde
2012 bicicletas de ginásio (vindas da Alemanha) irão ser
utilizadas durante 2012 segundos (34 minutos), será uma
iniciativa que pretende bater o recorde do Guinness e irá
decorrer na Praça do Toural, contando com a participação
de ginásios de todo o País e da zona espanhola da Galiza;
e, também, uma Caminhada Solidária que decorrerá em
setembro, ainda sem data confirmada, tendo por finalidade
ajudar as instituições carenciadas do concelho.
A organização espera que todas estas atividades envolvam
mais de 20 mil pessoas. E, nestas iniciativas ao ar livre são
ótimas para mobilizar e envolver a comunidade vimaranense
no projeto. •

marco antónio lindo
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arriva internacional

Malta
O fim de um sistema

“melhor

viagem de autocarro”

Dá prémio à ARRIVA

A ARRIVA Dinamarca ganhou o “Transport Achievement Award” no
International Transport Forum que se realizou em Leipzig, na Alemanha,
no passado dia 26 de maio.
A empresa ganhou o concurso com a apresentação do video “Bedre
Bustur” que significa exatamente “Melhor Viagem de Autocarro”.
O projeto em Copenhaga é conjunto com a autoridade local de transportes,
a Movia, promovendo uma série de campanhas a apoiar uma melhor
relação entre os colaboradores e os clientes.
Durante a campanha “Love on the Bus” vários condutores receberam
flores e cartões de aniversário, mas uma das surpresas maiores foi para
o motorista Mukhtar Adow Mohamed. As imagens que acabaram no You
Tube, como é habitual hoje em dia, são a compilação de diversas imagens
recolhidas, incluindo as do sistema de video vigilância do autocarro. É
visível o ar de surpresa do Muktar desde o momento em que um cliente
começa a tocar trompete dentro do autocarro, até que os passageiros
começam a cantar uma canção festiva. Tudo isto culmina quando o
autocarro é travado por uma manifestação de rua. O condutor dá dois
toques na buzina e quando os manifestantes se voltam, os cartazes são
de parabéns e felicitações ao Muktar pelo seu aniversário. Tudo acaba
com flores e abraços. Um Muktar Mohamed de lágrimas nos olhos e
visivelmente emocionado pela surpresa que lhe fizeram, que valeu à
ARRIVA este prémio bem como uma lembrança inesquecível para o
aniversariante. Vá à internet e veja em:
http://www.youtube.com/watch?v=xgOyTNtsWyY

O sistema em Malta era único, tendo sido operado numa forma muito idêntica desde 1930. Ao longo de todo
este tempo apenas as cores mudaram. Ao longo dos anos foram vários os autocarros que foram reconstruídos
algumas vezes.
Com esta viragem na história dos transportes em Malta cerca de 70 dos proprietários de autocarros tem
intenção de os conservar e até, em alguns casos, restaurar com as cores que tinham originalmente, já que
antes os autocarros tinham 12 cores diferentes representando cada uma a zona que operava. Apenas em
1973 é que houve a união que levou a que as carreiras fossem categorizadas por área. Nessa altura o
branco com uma risca azul para o Distrito Norte, vermelho e branco para o Distrito Central e verde-claro
para o Sul. Pouco tempo depois passam todos a verde-claro. Em 1996 é finalmente escolhido o esquema de
pintura que foi o oficial até ao dia 2 de julho. Quem conheça malteses, sabe bem que de uma forma geral
os residentes já estavam um pouco “fartos” de um sistema que não garantia, horários e ligações tendo uma
fiabilidade vulgarmente baixa. Em relação ao fim do serviço nestes moldes, ouviram-se algumas vozes contra,
em especial de entusiastas de autocarros que se deslocavam a Malta com o único propósito de andar nestes
autocarros, havendo muitos que nunca valorizaram a história, a beleza das ilhas, nem sequer a sua cultura,
arte e gastronomia, entre outras. Afinal, em Malta já o mesmo aconteceu quando acabou o comboio, os
carros elétricos e até o famoso Elevador de Barrakka. Certamente alguns voltarão à estrada para serviços
turísticos ou outros, tal como aconteceu em Londres quando os autocarros Routemaster foram retirados de
serviço. Fala-se na criação de um museu para autocarros e material, tanto de serviço, bilhetes ou folhetos e
outros, como uniformes. Entretanto, os correios de Malta entraram em contacto com Richard Stedall, editor
da conceituada revista Buses World Wide com intuito de fazer uma série especial de selos a assinalar esta
transição. Nesta coleção estará representada tantos veículos que agora acabaram a sua vida de serviço
regular, como os novos autocarros da ARRIVA.

Malta com
cores ARRIVA
O dia 3 de julho marcou a definitiva passagem para a ARRIVA de todos os
serviços regulares em Malta e Gozo. Mais de 530 motoristas assinaram,
entretanto, os seus contratos com a ARRIVA. Um extenso plano de treino
tem dado a estes condutores a necessária formação para o desempenho
do serviço. Desde condução defensiva a cuidados com o cliente, estes
condutores estão preparados quer teoricamente, quer na prática para
um elevado nível de situações que possam ocorrer durante o serviço.
Todos os condutores receberam os seus uniformes, completando assim a
imagem da empresa. Mais de 900 paragens de autocarro foram colocadas
tendo mais de cem delas um sistema de informação horária em tempo
real. Um guia de todos os novos serviços foi enviado para cada casa
em Malta. Este guia foi produzido pela ARRIVA e inclui informação de
todos os horários e mapas de cada linha, tipos de bilhetes disponíveis e
tarifas, bem como dos contactos da empresa. Tudo isto completou-se com
uma campanha televisiva onde se mostraram os novos autocarros e se
explicaram os progressos derivados desta “revolução” nos transportes de
Malta. A diferença é que, agora, o serviço passa a ser assegurado com
um conforto e uma segurança muito diferentes, garantindo também um
respeito incomparável para com o ambiente. No dia 3 de julho, quando
o serviço começou, como é óbvio, em sistemas onde tudo mudou
radicalmente, registaram-se alguns pequenos problemas quer técnicos,
quer decorrentes de alguns atrasos, no entanto, algo que foi comum na
opinião dos clientes, especialmente dos residentes, foi a melhoria muito
significativa dos veículos, o ar condicionado e, também muito importante,
a simpatia dos motoristas.
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David Brown

Partiu para nova missão de serviço na ARRIVA
em Malta.
Aos novos colegas de trabalho em Malta, nem lhes
passa pela cabeça que ganharam o melhor colega, o
melhor amigo que poderiam desejar. Tratem-no bem
pois ele tudo merece.
Durante o tempo que esteve entre nós, o David, foi
sempre uma referência a nível de trabalho, pela sua
competência, dedicação e principalmente pela amizade
e respeito com que tratava todos os colegas.
Para além do “Chefe”, como gostava de dizer, era o
amigo sempre pronto a ajudar.
David, na ARRIVA Portugal, vais ter sempre, desde o
porteiro até ao presidente da administração um AMIGO.
Contamos que ainda voltes.
Um abraço.
Armindo Salgado

Quando comecei a trabalhar na ARRIVA Portugal cedo
percebi que grande parte do espírito que se vivia no dia
a dia desta empresa se devia a uma pessoa:
DAVID BROWN.
Com ele aprendemos muito mas, acima de tudo, que
o valor de uma empresa reside nas pessoas, na sua
individualidade e na sua diferença.
Com esta filosofia de vida em muito contribuiu para o
sucesso que esta empresa é hoje.
Não posso, por isso, deixar de salientar o excelente
colega de trabalho, o estratega, a pessoa paciente,
inteligente, dedicada, humilde, o professor a tempo
inteiro e o bom Amigo.
Neste momento em que abraça uma nova fase da sua
carreira desejo-lhe as melhores e maiores felicidades.
Muito sucesso David Brown.
Ana Zita Lopes

O David chegou a Portugal para me ajudar na
estruturação da ARRIVA Portugal. As suas capacidades
técnicas eram há muito tempo reconhecidas pelo
grupo e a necessidade de formar técnicos jovens nesta
subsidiária determinou a decisão do desafio que, então,
lhe foi feito.
O desenvolvimento da atividade profissional
proporcionou ao Dave a possibilidade de mostrar
também as suas qualidades enquanto pessoa,
pedagogo e amigo.
Mercê das suas qualidades Humanas, o David
conseguiu rapidamente deixar de ser apenas o
profundo conhecedor da atividade de transportes que
me apoiou e que comigo trilhou todo o caminho de
instalação e desenvolvimento desta empresa, para se
converter num verdadeiro amigo que nunca faltou nas
horas mais difíceis.
Deixa-nos anos depois para ir apoiar o
desenvolvimento de uma nova subsidiária do grupo,
desta feita em Malta. Mas deixa-nos com obra realizada
tanto no aspeto técnico - como esperávamos e que,
facilmente, se reconhece na organização da nossa
oferta de serviços regulares - mas também com uma
vasta componente de desenvolvimento profissional dos
jovens quadros técnicos que ficam hoje com a missão
de dar seguimento à sua própria obra.
Na realidade o David deixa em Portugal uma família
que soube construir e preservar.
Muito obrigado David por tudo quanto fizeste por nós
e pela empresa ARRIVA Portugal e os meus votos dos
maiores sucessos nas tuas novas funções.
Um abraço, Amigo!
Manuel Oliveira

Para utilizar uma palavra que o David tanto gosta, é um
“cromo”. Não o digo com qualquer conotação negativa,
muito pelo contrário e ele sabe-o melhor do que
ninguém.
Tal qual um daqueles cromos com o fundo prateado,
o David é uma pessoa única daquelas dificeis de
encontrar, raríssimo e valioso.
Com uma personalidade vincada e única que, pela
sua humildade, chega a roçar a excentricidade, deixa
a formalidade em casa e abraça o trabalho com uma
vontade e determinação que entusiasmam quem
o rodeia. É notável nos dois sentidos da palavra (e
ele gosta de duplos sentidos), quer por não passar
despercebido (facto comprovado pelos inumeros
episódios em que foi abordado por clientes nas mais
caricatas situações), quer por chegar a ser brilhante
em termos de competências técnicas (atestada de
forma unânime por todos os seus colegas). O seu
pragmatismo aliado à sua especial atenção aos
detalhes abrem horizontes e quebram barreiras
aparentemente intransponiveis.
A minha “caderneta” fica mais preenchida por ter tido
a oportunidade de conhecer, trabalhar e estabelecer
amizade com o David, por tudo o que nos deu o meu
profundo obrigado.
Sérgio Batista

David Brown és e sempre serás uma das grandes
referências da empresa ARRIVA em Portugal. A tua
forma única de ser e de estar na vida, o teu empenho,
o teu profissionalismo, a tua humildade, a tua
honestidade e a tua dedicação a esta casa – que é a
casa de todos nós – torna-te ainda mais único e desse
modo um dos pilares fundamentais do sucesso da
empresa ARRIVA tal como ela existe hoje.
Não nos podemos esquecer de todo o teu trabalho,
quer do mais visível aos olhos de todos, quer do mais
discreto mas ao mesmo tempo o mais importante
que é gerir pessoas. Provaste-nos, no dia a dia, que
nesta vida o mais importante são as pessoas e não os
“números” e que nos momentos mais difíceis, devemos
ter sempre a capacidade de dar a volta por cima das
dificuldades ultrapassando-as, de preferência com um
sorriso no rosto, como tu tantas vezes fazias.

Devemos, todos sem exceção, orgulhar-nos de sempre
termos tido do nosso lado um Chefe, um Professor,
um Colega, um Irmão mais velho e um Amigo com
o qual partilhamos muitos momentos da minha vida,
quer a nível profissional quer a nível pessoal, uns
bons e outros menos bons, mas que em todos eles
sentimos da tua parte todo o apoio, toda a atenção e
toda a compreensão de que necessitávamos. E isso foi
fundamental para que crescêssemos como pessoas
e como profissionais, facto que particularmente nunca
esquecerei em momento algum da minha vida.
Desejo-te os maiores sucessos neste novo projeto que
tens agora pela frente. Estou a torcer por ti e estou ao
mesmo tempo cheio de orgulhoso por teres sido tu o
escolhido para liderar tão ambicioso projeto. Essa é a
melhor prova e mais evidente de que estamos todos
melhor preparados e de que podemos encarar o futuro
de uma forma mais confiante.
Isto não é de modo nenhum um “Adeus” mas sim um
“Até breve”…
Muito Obrigado Amigo David!
Carlos Costa

Tudo o que hoje sou na ARRIVA Portugal, trabalhador
realizado e confiante, deve-se em parte ao incentivo
e colaboração de um conjunto de pessoas,
indispensáveis em toda a linha. Uma dessas pessoas
foi o Eng. Dave Brown, ficando desde já expresso a ele
o meu muito obrigado.
Agradeço as discussões que fomos mantendo,
através das quais fui captando e apurando ideias
da sua experiência que em conjunto com as minhas
resultavam da melhor forma possível. Pela sua
colaboração transformada em tempo, pelo seu olhar
atento e sempre presente com o qual me indicou o
melhor caminho a seguir. Pelas suas reflexões, dados
e conhecimentos que me disponibilizou, pela paciência
da espera na resolução de alguns problemas e, de
forma particular, por me ter ouvido todos os dias,
tanto na vida profissional, como na vida pessoal. Mas
sobretudo, agradeço a amizade e a inteligência com
que me conduziu, permitindo-me a liberdade de agir,
cuidando para que não o fizesse demasiadamente.
Sem o Dave Brown, nada do que foi feito seria igual.
Teria muito mais para agradecer ao Dave, mas é certo
que não serei capaz de encontrar melhor frase do que
um simples: muito obrigado Dave e até breve.
Um forte abraço,
Fernando Carvalho

O Dave Brown, é uma das pessoas mais invulgares que
jamais conheci nos transportes.
Já não me consigo lembrar há quantos anos o conheci.
Ele deve lembrar-se do local e hora. As primeiras vezes
que contactamos foi sempre por causa do entusiasmo
pelos autocarros, ir aqui ou ali para fazer um passeio.
Aí apercebi-me de que ele conhece melhor Portugal
que a maior parte dos portugueses, sendo para ele fácil
falar de percursos onde até se passa por locais que
não vem em mapas. Vi-o algumas vezes ficar quieto a
pensar nas ligações dos horários, quando se queria ir
dum local para outro.
Como os meus colegas já referiram o seu lado mais
profissional, eu aproveito para referir outros gostos do
Dave, especialmente algo que aprecia em particular,
o estar em casa calmamente e abrir uma garrafa de
um bom vinho português, isto enquanto come um
queijinho, por vezes, dos que traz de Inglaterra.
Também em grupo, no restaurante, sempre soube
muito bem o que é o quê e a razão da sua escolha,
acompanhando sempre a refeição com um vinho
correto, no copo e temperatura certa... Seja um arroz
de pato ou um leitão assado.
O Dave é sobejamente conhecido pela Europa pelo seu
profissionalismo e também pelo seu prazer especial
pelos autocarros, como entusiasta.
O Dave agora não está em Portugal, mas no entanto,
está em todos nós.
Que tudo corra bem; Saudades.
Marco António Lindo
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arriva internacional

ARRIVA é o transportador dos Jogos Olímpicos 2012
É a terceira vez na história que os Jogos Olímpicos se vão realizar em Londres, algo que aconteceu nos anos de 1908 e 1948, regressando em 2012 a um parque que já se encontra
praticamente concluído para os receber. Este ano marca, também, os 60 anos de Jogos Paraolímpicos, depois de na abertura dos Jogos de Londres, em 1948, ter havido uma prova
especial, os jogos de cadeira de rodas, envolvendo soldados feridos da II Grande Guerra. Espera-se que cerca de quatro biliões de espectadores assistam à inauguração que terá
lugar a 27 de julho de 2012. Para o dia mais movimentado estima-se a utilização dos transportes públicos por cerca de 800 mil passageiros, sendo que 14 mil atletas estarão presentes
em representação dos seus países. Os Jogos Olímpicos decorrerão até ao dia 12 de agosto serão compostos por 26 modalidades. Entre 29 de agosto e 9 de setembro será a vez dos
Jogos Paraolímpicos. A ARRIVA ganhou os concursos para o transporte de atletas, comissários e jornalistas, tendo Caroline Ward ficado com a responsabilidade da Direção do Projeto
Olímpicos 2012. Steve Jukes, Richard Davies e Phil Clark estão a trabalhar com a Caroline de forma a secundá-la na organização de todas questões que fazem parte do processo. São
necessários mais de 300 motoristas para garantir todo o serviço, tendo sido dirigidos, no mês passado, convites a nível do Reino Unido a todos condutores que desejem candidatar-se a
participar. Os selecionados terão que receber um treino específico devido à natureza do evento. Na primeira fase, cerca de 50 autocarros irão simplesmente levar os media em passeios
de familiarização com Londres. Para o serviço de transporte de passageiros, a ARRIVA estará, em conjunto com outros operadores, baseada num parque da Stagecoach. Em conjunto,
este serviço ocupará 600 autocarros, 50 dos quais da ARRIVA. O serviço de transporte de apoiantes ocupará cerca de 400 autocarros que estarão baseados no parque da TGM, uma das
empresas da ARRIVA, vulgarmente reconhecida pelos seus autocarros brancos com marca EXCEL ou TGM. O especialista em transporte turístico para o efeito irá usar a sua base de
Heathrow. Este é um serviço com características especiais que trará às pessoas envolvidas e à empresa em si, momentos extraordinários de experiência e emoção.

ARRIVA Holanda
viajam para ARRIVA
Portugal
Chegaram às instalações da ARRIVA Portugal, em Guimarães, no passado dia 6 de
junho, quatro autocarros Mercedes Benz Citaro G transferidos da ARRIVA da Holanda.
O Presidente da Comissão Executiva, Manuel Oliveira, aguardava os condutores no
fim desta viagem para os cumprimentar e saber em primeira mão como tinha corrido
a viagem. Entretanto saiu há alguns dias, na Holanda, uma publicação da ARRIVA,
a revista ARRIVARIA que dedica algumas páginas a uma viagem idêntica feita no
fim ano passado por colegas holandeses que, entretanto, decidiram descrever a sua
viagem e as suas experiências neste artigo de fundo. O próximo número do ARRIVA
Jornal dedicará a este assunto um artigo mais extenso.

Novo Autocarro para Londres
ARRIVA é o primeiro operador
O Mayor de Londres, Boris Johnson, apresentou publicamente em 27 de maio o “Novo Autocarro Londrino”. O autocarro que está neste
momento a passar por um processo intensivo de testes, deverá ter os primeiros exemplares em serviço a tempo dos Jogos Olímpicos
de 2012. Boris Johnson aproveitou a ocasião para anunciar que, “naturalmente”, a ARRIVA London será a empresa de lançamento do
modelo que se pretende vir a ser no futuro, o “autocarro icon” da cidade. Um dos pontos de referência é que este novo autocarro é o
“mais verde” possível, sendo o veículo com menor emissão poluente jamais construído, dentro do género. Aproveitou ainda para referir
que se de um dia para o outro a cidade utilizasse exclusivamente este tipo de autocarros, as emissões de dióxido de carbono cairiam
57%. O motor diesel elétrico implica obviamente o uso de gasóleo, que neste caso terá um consumo máximo de cerca de 28 litros em
cada 100 quilómetros, o que significa mesmo assim uma redução de cerca de 40% em relação aos autocarros normais, em serviço
neste momento, e 15% quando comparados aos veículos híbridos em serviço atualmente. Quando em funcionamento em pleno, estes
autocarros irão operar especialmente serviços na zona central de Londres, o que irá reduzir por ano a emissão de dióxido de carbono
em cerca de 230.000 toneladas. Para a ARRIVA ser a primeira empresa na cidade de Londres já é um hábito exclusivo já que dos seus
registos, entre outros, se contam: primeiro operador privado de uma concessão - Linha 24; primeiro operador a usar autocarros de Piso
Baixo; primeiro operador a usar um autocarro diesel elétrico, em teste; primeiro operador de um autocarro híbrido.
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Dia Mundial da Criança
A ARRIVA e os TUG - Transurbanos de Guimarães estiveram presentes no evento
comemorativo do Dia Mundial da Criança e participaram ativamente neste dia em
que, simbolicamente, as crianças viajam sem pagar. As festividades tiveram lugar
num dos locais mais emblemáticos da cidade, o Largo da Oliveira, onde ao longo
de quase três horas decorreu um espetáculo todo ele feito pelas crianças, que
encantaram todos os que puderam assistir.
Durante o evento, colaboradores da ARRIVA e TUG, distribuíram cerca de 5000 livros
de colorir e obviamente caixas de lápis para os pintar. Para a ARRIVA as crianças
são sempre muito importantes, pela atenção diferente a que obrigam, mas há dias
em que essas atenções são mais notórias; este é um desses dias.

pub

021
>>> 2011-12 | Fevereiro • Março
pnº
| 10
<<<

>>>

nº 023 >>> 2011 | Junho • julho

religião

Pedro Hispano
O Papa
Português
Médico e Professor, reconhecido
Matemático e obviamente um
ser profundamente devoto
da causa religiosa.

Saber a data de nascimento de Pedro Julião, saber ao
certo quem era o seu pai e onde nasceu precisamente,
é uma complicação. Por isso o que vou referir tem a ver
não com a certeza de alguns, mas sim com o que li em
diversos documentos e consequentemente fui apontando.
Bem, de certeza nasceu em Lisboa, embora apenas se
deduza que tal aconteceu na Freguesia de São Julião. Nos
limites afirma-se a data desse acontecimento como 1226,
embora a maior parte da informação aponte para 1205
a 1207.
Foi médico e professor, reconhecido matemático e
obviamente um ser profundamente devoto da causa
religiosa.
É provavelmente filho do médico Julião Rebelo e de Teresa
Gil. Esta conclusão deve-se à relação entre o facto de ter
sido médico, tal como Julião Rebelo. Há contudo quem
afirme que Pedro Julião era filho do Mestre Julião Pais,
Chanceler do Rei D. Sancho I.
A sua vida era indiscutivelmente boa já que andou na
Escola Episcopal de Lisboa, tendo depois ido para Paris,
para a Universidade, para completar os seus estudos.
Aí estuda medicina e teologia. É na universidade que vai
começar o seu desenvolvimento maior enquanto dedicado
ser de Deus, já que terá como companheiros de estudo
São Boaventura e São Tomás de Aquino.
Vive em Siena durante seis anos, onde é professor na
Universidade, entre 1246 e 1252. É uma pessoa de
renome, reconhecido tanto pelo seu valor médico, como
pela dimensão do seu pensamento. Entusiasta do filósofo
Aristóteles, desenvolve um manual, a “Súmula Lógica”,
que viria a ser usado ao longo de mais de três séculos
no estudo da lógica. O grande pintor Miguel Ângelo
fica-lhe eternamente grato quando adoece dos olhos.

Encontrava-se na altura a pintar a Capela Cistina quando
por excesso de trabalho começa a sofrer de problemas
com a vista. É-lhe sugerido que tente encontrar uma cura
no “Tesouro dos Pobres”, um livro também de autoria de
Pedro Julião que contém centenas de tratamentos para os
mais diversos problemas. É exatamente neste que Miguel
Ângelo encontra a solução para o seu problema.
Cerca de 1260 dedica-se finalmente ao sacerdócio. Por
essa altura é feito decano da Sé de Lisboa. No entanto,
Afonso III torna-o Prior da Igreja de Santo André, em
Mafra, em 1263, mesmo ano em que vai simultaneamente
ser Cónego e Deão na Sé de Lisboa.
Virá ainda a ser Tesoureiro da Sé do Porto e Dom Prior na
Igreja de Santa Maria, em Guimarães.
Entretanto, em 1273, Dom Martinho Geraldes, Arcebispo
de Braga morre sendo então Pedro Julião nomeado pelo
Papa Gregório X para o cargo.
Em 1274, durante o Concílio Ecuménico de Lião o mesmo
Gregório X eleva-o a Cardeal Bispo da Diocese de
Frascati. Assim, o Papa poderá ter por perto os cuidados
médicos de Pedro Julião. Tem que garantir o Arcebispado
de Braga até haver um novo Arcebispo. Regressa logo no
ano seguinte Gregório X nomeia-o seu médico principal
mas no entanto morre nos primeiros dias de 1276.
A sucessão fica a cargo de Inocêncio V, que apenas
garante o pontificado por cinco meses, morrendo em
junho. O novo Papa é Adriano V, que não o chega a ser já
que também morre, desta vez sem sequer tomar posse.
É no Conclave de Viterbo que em 13 de setembro, de
1276, que Pedro Julião é nomeado 187º Papa. É coroado
sete dias depois e opta pelo nome de João XXI.
Foi Papa por pouco mais de oito meses. Durante o seu
pontificado tentou contudo dar continuidade à missão

encetada por Gregório X de reunir a Igreja Grega à Igreja
do Ocidente, tentando também libertar a Terra Santa do
poder dos turcos. Tenta ainda a reconciliação das nações
da Europa, embora sem sucesso.
João XXI tinha delegadas diversas questões pontifícias
no Cardeal Orsini, que virá a sucede-lo como Papa
Nicolau III.
João XXI retira-se entretanto para Viterbo por se sentir
doente. O Palácio Apostólico estava em obras e, em 20 de
maio de 1277, a parede do seu aposento desmorona-se e
ele morre soterrado pelas pedras.
Acaba sepultado na Catedral de São Lourenço de Viterbo.
Já no século XVI o seu túmulo é retirado para um local
bastante modesto e sem qualquer referência. Só em 28
de março de 2000, depois de uma ação desenvolvida
diretamente pelo então Presidente da Câmara Municipal
de Lisboa, João Soares, é que acabará por ser
transladado para um local definitivo, junto ao Evangelho
de Catedral de Viterbo.
Nos seus textos, Dante coloca-o sempre no paraíso, para
onde foi certamente por tudo aquilo que do seu coração e
alma deu a quem o rodeava.

E São Dâmaso?

Quase 400 anos antes de São Torcato ter sido Bispo de
Braga, São Dâmaso foi Papa entre 366 e 384. Também
Dâmaso nasceu em território que viria a ser Portugal,
aparecendo representado várias vezes com o escudo
de português, embora sem coroa. É por esta razão que
limito a João XXI a classificação como Papa português,
já que depois de Dâmaso ainda teríamos que esperar
muitos anos até que o Papa Alexandre III reconhecesse a
independência de Portugal em 1179. •
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Uma história
simples da Basílica
de São Pedro
S. Petri pp sixtvs gloriae. V. A. m. d. xc. Pontif. V.
Basílica Papal de São Pedro
Horário das Missas
Segunda a Sábado: 9, 10, 11, 12 e 17h
Domingos e Dias Santos: 9, 10:30, 11:30, 12:15, 13, 16 e 17:30h

A Basílica de São Pedro localiza-se no Vaticano e demorou
120 anos a construir. Com autoria inicial do arquiteto Donato
Bramante, esta é a maior de todas as igrejas cristãs. Tem
23.000 metros quadrados o que permite receber até 60.000
visitantes em simultâneo. É interessante que, embora, a
Cidade do Vaticano seja um estado independente, a Basílica
pertença à diocese de Roma. No sentido popular até tem
a sua razão, já que o edifício em si faz parte integrante
do recorte da própria cidade de Roma. Além do próprio
Bramante, também outros grandes nomes contribuíram
ativamente na sua construção, como é o caso dos famosos
pintores Michelangelo, Rafael, um dos mais eminentes
pintores do barroco, o napolitano Gian Lorenzzo Bernini,
um dos maiores arquitetos do “maneirismo”, Giacomo da
Vignola, ou ainda o escultor Giacomo della Porta. A eles se
deve o seu aspeto definidamente renascentista e barroco.
No seu interior existem 340 estátuas a Santos, anjos ou
mártires. O nome da Basílica deve-se ao facto do altar estar
exatamente no local onde se encontra enterrado o Santo
como o mesmo nome, São Pedro, um dos apóstolos e
que foi o primeiro Papa. Muito outros Papas estão também
sepultados na Basílica. Inicialmente o que existia era um
local de culto dedicado a São Pedro. O crescimento no
número de devotos visitantes foi crescendo de tal forma

que já não havia forma de os albergar. Assim, a Basílica
tornou-se um local de peregrinação, tendo sido consagrada
com o Papa Urbano VIII em 18 de novembro de 1826. No
Vaticano há mais três Basílicas: Santa Maria Maior, São
Paulo Extramuros e São João de Latrão, onde funciona
na realidade a verdadeira sede da Igreja. São Pedro é a
utilizada por ser a mais próxima da residência do Papa e
por, na realidade, ter as melhores condições para todas as
cerimónias que se realizam no Vaticano. Mas antes desta
Basílica, que conhecemos hoje, outra houve que também
não foi o primeiro local de devoção a existir. Devemos assim
contar de uma forma ligeira a sequência de acontecimentos,
mas para isso temos que voltar atrás no tempo de forma
a encontrar Pedro, Simão Pedro, que era um pescador
na Galileia que se tornou o líder dos seguidores de Jesus
após a sua crucificação. A sua posição é absolutamente
determinante para a constituição da Igreja Cristã. O livro
de Atos dos Apóstolos explica-o claramente. Depois de
cerca de 30 anos de culto, Pedro viaja para Roma onde
consegue evangelizar uma parte significativa da população.
O Imperador Nero manda-o prender e dá ordem da sua
execução no ano de 64. É crucificado de cabeça para baixo
junto ao Obelisco do Circo de Nero. Pedro é enterrado na
Colina do Vaticano, não muito longe do local onde havia
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sido morto. Nesse local virá a ser construído um Santuário
e 300 anos depois uma Basílica a que foi dada o seu nome,
já santificado. Foi o Imperador Constantino que ordenou a
construção desta Basílica que ficou pronta cerca do ano 333.
Desta, nada restou a não ser a possibilidade de a “recriar” a
partir de trabalho arqueológico e recolha dos depoimentos
escritos. Na Igreja de San Martino ai Monti, dedicada a São
Martinho de Tours, existe um fresco que retrata o interior
desta primeira “Basílica”. Dá para reconhecer o espaço e
teto, embora a identificação dos Santos não seja possível.
O edifício “sobreviveu” até meados do século XVI, embora
tivesse sofrido diversas alterações e restauros. A pior fase
desta, também chamada de “Velha Igreja de São Pedro”,
foi durante o período em que os Papas estiveram em exílio
em Avignon, entre 1309 e 1377, em que se deteriorou
significativamente. Nicolau V foi Papa entre 1447 e 1455 e
sob a sua orientação começaram trabalhos que entretanto
pararam por falta de recursos. É o Papa Julio II que decide
de uma forma radical resolver a situação ao decidir o
derrube da Igreja original e a construção de uma nova.
Em 1444 tinha nascido em Monte Asdruvaldo alguém
que não imaginava como viria a ser importante neste
processo. Donato d’Angelo Bramante virá a ser o maior
nome da arquitetura renascentista italiana. Discípulo de
outros grandes nomes, fundamentalmente Brunelleschi e
Alberti, que lhe vão transmitir a arte da criação de espaços
harmoniosos, cuidadosamente iluminados, espaçosos e
com grande profundidade, é a este Donato Bramante que
em 18 de abril de 1506 o Papa Julio II vai encomendar o
projeto da nova Basílica. Este é um processo extremamente
longo que irá ser continuado por outros arquitetos que a
partir de um desenho original muito próximo do trabalho
final, o que conhecemos hoje, vai demorar cerca de 120
anos a concretizar-se. Os sucessores de Bramante são
alguns dos nomes mais importantes da arte da época.
Sucessivamente Rafael, Fra Giocondo, Giuliano da Sangallo,
Baldassare Peruzzi e Antonio da Sangallo. Em 1546 o Papa
Paulo III entrega a continuidade o projeto a Michelangelo.
O mestre fica absolutamente apaixonado e vai trabalhar
literalmente dia e noite até à sua morte, 18 anos depois. Não
chegou a concretizar o seu maior desejo, a conclusão do
zimbório, cúpula, de 42 metros de diâmetro e 132 de altura.
Sucede-o Giacomo della Porta, que seguindo o projeto de
Michelangelo com algumas alterações que introduz, cria uma
estrutura de suporte em madeira que vai ser decisiva para a
conclusão da cúpula e consecutivamente de todo o edifício.
Com a ajuda de Vignola, Fontana e Pirro Ligorio, Giacomo
della Porta vai concluir a obra em 1590; estamos então no
pontificado de Sisto V. A cruz latina no cimo da cúpula, bem
como inscrições “Para a glória de São Pedro; Sisto V, Papa,
no ano de 1590 e quinto ano do seu pontificado” na entrada
da Basílica, são feitas por indicação do Papa Clemente VIII.
No Concílio de Trento introduzem-se mudanças na liturgia.
Estas tornaram necessárias a outras alterações, o que
leva a que sob o pontificado do Papa Paulo V a nave do
edifício tenha sido aumentada, ganhando assim a forma de
cruz latina. Afirma-se que nesta cruz estão contidas partes
da Vera Cruz e de relíquias de Santo André. Com esta
obra também a fachada virá a ser concluída em 1614. Em
1629, Gian Lorenzo Bernini inicia a obra de construção das
torres sineiras que acabam por ruir por erro de estrutura.
É, no entanto, este mesmo arquiteto que vai 30 anos mais
tarde concluir a Praça de São Pedro dando-lhe o seu ar
harmonioso. Já no Século XVIII aparecem umas rachas
na cúpula de Michelangelo e a solução encontrada é a
colocação de um conjunto de anéis de ferro. É literalmente
assim que se encontra hoje a Basílica de São Pedro, visitada
diariamente por milhares de pessoas, fieis em peregrinação,
simples turistas e curiosos que de alguma forma sentem um
apelo por uma visita. •
pub
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Miguel de Sousa Tavares
governos de António Guterres.
Em 2003, Miguel Sousa Tavares escreve e lança
o seu primeiro romance. Equador foi um sucesso,
tendo vendido mais de 250 mil exemplares e tendo
sido reeditado no mesmo ano. Mais tarde esta obra
foi até lançada a nível internacional, em países como
Holanda, Alemanha, República Checa, Espanha e
América Latina, chegando mesmo a ser lançada como
série televisiva, transmitida pela TVI.
Em 2007 publica Rio das Flores, inicialmente com uma
tiragem de 100 mil exemplares. É nesse mesmo ano
que recebe três prémios: o Prémio Clube Literário do
Porto; o Prémio de Jornalismo e Comunicação Victor
Cunha Rego e o Prémio Grinzane Cavour, Itália. E em
2008 recebe Prémio Branquinho da Fonseca.

É a 25 de junho de 1950, na cidade do Porto, que
nasce Miguel Andresen de Sousa Tavares. Apesar de
natural do norte, a verdade é que passa a sua infância
em Lisboa e é na mesma cidade que inicia a sua vida
académica.
Filho de Francisco Sousa Tavares, advogado e
jornalista e de Sophia de Mello Breyner Andresen,
escritora e poetisa, Miguel tem uma aptidão e um gosto
claros pelas letras e é em Direito que se licencia, na
Universidade de Lisboa. Começa então a sua vida
profissional pela advocacia, que exerce durante uma
década, em Lisboa. Mas, em 1978, abandona a vida
de advogado em prol do jornalismo. É nesse ano
que passa a integrar a redação da Radiotelevisão
Portuguesa (RTP).
Anos mais tarde, em 1989, participa na fundação da
revista Grande Reportagem e dirige-a entre 1990 e
1999, até ser substituído por Francisco José Viegas. E
ainda em 1989, é diretor da revista Sábado, fundada
por Pedro Santana Lopes, tendo abandonado o cargo
algum tempo depois devido à instabilidade interna da
revista, que pouco tempo depois viria a encerrar. No
seu primeiro ano de direção da Grande Reportagem,
começa a colaborar com o Público, onde publica uma
crónica semanal, até 2002. Estende a sua colaboração
ao jornal desportivo A Bola, à revista Máxima e ao
informativo online Diário Digital.
É entre este envolvimento com as redações
portuguesas que se muda para o canal de televisão
SIC e que lá se inicia como apresentador de Crossfire,
com Margarida Marante. Em 1998 recusa o cargo de
diretor-geral da RTP e, em 1999, passa a integrar um
outro canal de televisão, TVI, com Em Legítima Defesa.
No ano seguinte passa a ser comentador semanal
numa análise à atualidade, no Jornal Nacional. Para
além da sua atividade como jornalista, em 1998,
foi também um dos nomes que integrou a direção
do movimento Portugal Único que lutava contra
a regionalização e apelava ao voto no “Não” num
referendo agendado para esse ano.
Como escritor de áreas distintas, distinguem-se Sahara,
a República da Areia, uma reportagem escrita em
1985; uma coleção de escritos políticos, intitulado
Um Nómada no Oásis, publicado dez anos depois;
em 1997, escreve o conto infantil O Segredo do Rio
e, um ano depois, é editado o seu livro de crónicas
de viagens Sul. As suas crónicas na revista Máxima
foram reunidas, em 2001, no livro Não te Deixarei
Morrer David Crockett. No mesmo ano, edita mais uma
coleção de crónicas – Anos Perdidos – que dedica aos

Em 2010 deixa os comentários semanais no espaço
informativo da TVI e passa a coordenar o seu próprio
programa de informação, Sinais de Fogo. Atualmente
conduz as entrevistas neste, é colunista do jornal
Expresso e ainda mantém a crónica no jornal
desportivo A Bola.
Personagem controversa da nossa praça, Miguel
Sousa Tavares é alvo de muitas críticas devido às
opiniões de assuntos como o tabagismo, a presidência
da República, professores, futebol, em blogues
que semeiam alguns inimigos do jornalista. A sua
característica forma direta, frontal e sem rodeios de
apontar o dedo ou de dirigir palavras, faz com que seja
um nome que ou se adora ou se odeia, mas que se
reconhece sempre que é ouvido. •
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The Beatles
(Parte II)
Comecei a falar dos Beatles no número anterior do
ARRIVA Jornal. Se sabem de quem estou a falar, leiam
a continuação.
Estamos em 1966 e os Beatles estão de volta das
Filipinas, depois de uma viagem desgraçada que
acabou com eles a serem literalmente expulsos de
Manila, tendo mesmo chegado a ser agredidos,
insultados. Provavelmente uma das últimas coisas de
que se lembravam dessa memorável viagem seria fugir
das cerca de 300 pessoas que lhes cuspiam em cima.
Não sei se foi por causa disso, mas os Ingleses
vingam-se e conquistam o Campeonato do Mundo de
Futebol, ganhando a Portugal na final.
Entretanto, os Beatles ganham três dos troféus Ivor
Novelo, pelos temas “We Can Work It Out”, “Help!” na
classe de singles mais vendidos e por “Yesterday”, como
tema mais passado na rádio.
O prémio em si foi instituído pela Academia Britânica
de Compositores e Letristas em meados dos anos
cinquenta, do século XX, chamam-se Ivors e são
atribuídos anualmente em maio. O prémio é uma
estatueta a representar a musa grega da música,
Euterpe.
O Ivor Novelo chamava-se na realidade David Ivor
Davies, tendo sido um cantor e ator muito reconhecido
nos anos 20 e 30, tendo sido dos últimos compositores
de opereta. As suas produções eram enormes, com
imensos figurantes, cantores e dançarinos. Chegou a
compor para filmes mudos de Alfred Hitchcock
Ivor era um assumidíssimo gay e mesmo na sua vida
pessoal não se conseguia separar das artes já que,
todos os seus namorados ou eram poetas ou músicos.
Nestes últimos anos nomes como Jamiroquai, Amy
Winehouse, Kate Bush, David Bowie, Duran Duran,
Bono e The Edge, Peter Gabriel, Bob Geldof, Elton
John, Mick Jagger, Madonna, Freddie Mercury, Robbie
Williams, entre outros receberam o prémio.
Já do lado de lá, nos Estados Unidos, a imagem
dos Beatles não está no seu melhor, especialmente
depois do John Lennon ter dito numa entrevista à
revista Date Book que os Beatles eram mais famosos
que Jesus Cristo. Claro que houve logo um monte de
fundamentalistas religiosos que se levantaram em
protestos contra eles, chegando mesmo uma rádio
no Alabama a bloquear absolutamente a passagem
de temas deles. Deduzo daí, ao ler alguns jornais
dessa época, que ouvir Beatles não era cristão, mas
“espancar pretos” era; ok.
Enquanto raparigas faziam fogueiras a queimar
“soutiens” em nome da libertação feminina, aqui no
Alabama fazia-se uma fogueira monumental e mal
cheirosa com discos dos Beatles. A coisa propagouse e foram diversas as estações de rádio nos Estados
Unidos a banirem os Beatles. Na África do Sul foram
proibidos por cinco anos, em Espanha o governo do
General Franco também se manifestou contra, tendo
vindo uma das maiores censuras diretamente do Papa
Paulo VI. Ridiculamente até o Elvis Presley decidiu
pedir ao presidente Nixon que proibisse a entrada dos
Beatles nos Estados Unidos por causa das referências
que eles tinham feito contra a guerra e a favor da
liberalização das drogas. O Elvis, entretanto, coitado,
morre de overdose... Não sei mais o que irá acontecer
na América. Um dia destes o Schwarzenegger ainda é
apanhado com outra mulher LOL.
O Elvis apenas culpava os Beatles de serem anti
americanos, de irem para Inglaterra dizer mal da
“América”, de virem aos USA só para fazer fortuna, que
os problemas com os jovens nos Estados Unidos eram
culpa dos Beatles, as aparências imundas dos jovens,
culpa dos Beatles, a atitude porca das raparigas, culpa
dos Beatles. Em troca, os Beatles admiravam Elvis, e
John Lennon até afirmava que musicalmente antes de
Elvis nada existia nos Estados Unidos. Provavelmente
para o Elvis, a culpa também é dos Beatles, quando

Bob Dillan afirma que a “América” deveria construir
estátuas, várias, aos Beatles, já que eles tinham
ajudado a trazer de novo orgulho ao País. Esta também
não compreendo lá muito bem.
Nos anos que se seguem, algumas coisas estranhas
vão acontecer nos estúdios de Abbey Road. O estúdio
usado para gravações era o 3, onde as formas usadas
para gravação são demasiadamente estranhas para
eu as explicar. Eu própria nunca as compreendi e
quando o meu papzz me explicou que havia gravadores
pendurados no ar presos com fitas seguras pela ponta
de um lápis por um dos técnicos de som, pensei que
o papzz estava mesmo a dar tanga. Depois leio para
aí na Rolling Stone que isso favorecia uma mistura
de rock psicadélico, balada, R&B, soul e world music.
Fogo, sei ler, mas isto era demais para mim. Mas foi
assim que gravaram o álbum “Revolver”.
Depois de tocarem em São Francisco, no Monster Park,
em agosto de 1966, os Beatles nunca mais cobraram
bilhetes a ninguém para um espetáculo.
Em novembro voltam de novo a Abbey Road para
gravarem outro álbum lindo que vai ser o álbum mais
famoso da banda, “Sargent Pepper’s Lonely Hearts
Club”. Também deve ter sido a gravação mais chata da
história, porque estiveram só 129 dias em estúdio para
o fazerem.
Há afirmações interessantes e a propósito da capa
do álbum, um crítico do jornal Times disse que esta
era “um momento decisivo na história da civilização
ocidental”. A ideia parece ter vindo do Paul, que falou
da ideia a um amigo ligado à arte, Robert Frazer, que
por sua vez o põe a conversar com um dos pioneiros
da pintura pop em Inglaterra, Peter Blake. O Peter curte
a ideia e a partir das personagens e temas escolhidos
pela banda, faz este magistral “quadro”.
O álbum sai e uma das cenas que mais emocionou
o Paul McCartney foi o facto de dois dias depois de
ser posto à venda, o Jimi Hendrix ter começado a
tocar o tema do título do disco. Para a história mais
uma cena interessante é que este disco foi o primeiro
álbum de rock a ter direito a ganhar Grammys, classe
que não existia antes para esse prémio. Nesse ano de
lançamento do Grammy para Rock, a banda ganhou
com o disco os prémios de “Melhor Álbum do Ano”,

“Melhor Álbum Contemporâneo”, a “Melhor Capa” e a
“Melhor Engenharia de Som”.
Na primeira semana vendeu 250.000 cópias, o que
para a época era muito bom. Se fosse hoje, à conta
da net, não vendia nem metade com o pessoal a ripar
tudo. Esteve só 24 ou 25 semanas no topo das vendas.
Durante este período eles gravam dois singles,
“Strawberry Fields Forever” e “Penny Lane”, que
entretanto não chegam a entrar no Sargent Pepper’s.
Strawberry Fields foi escrito por John Lennon depois
de ter estado em Liverpool junto ao portão deste local,
uma escola junto ao qual tinha brincado várias vezes
em pequeno. Para ser mais precisa, esteve lá e depois
foi para Espanha juntar-se às filmagens de “How I
Won the War”, de Richard Lester, o mesmo diretor de
“A Hard Day’s Night”. O John escreve a canção porque
a ideia da casa juntamente com o calor lhe lembrou os
festivais de verão em Strawberry Fields, festivais a que
ia levado pela sua tia Mimi.
Não confundir com Straberry Hill, a casa de Horace
Walpole, sobre a qual já li que teria sido a inspiração
de Lennon depois de a visitar. Ele gostou muito da
visita mas não foi essa casa, em Londres, que o
inspirou mas sim esta em Liverpool. Já “Penny Lane”
é escrita por Lennon e Paul McCartney. A Lane é uma
rotunda também em Liverpool onde há sempre diversas
mensagens deixadas por fãs. Em tempos havia placas
com o nome, mas todas começaram a desaparecer,
roubadas por fãs dos Beatles. De tal forma que hoje em
dia o nome está lá, mas pintado.
Foi pouco depois que a primeira transmissão do
mundo via satélite iria acontecer. No dia 25 de
junho de 1967, a partir dos estúdios de Abbey Road,
num programa televisivo chamado “Our World”, os
Beatles vão lançar mundialmente o seu novo tema
escrito pelo John Lennon, “All You Need Is Love”.
Tinha sido a administração da BBC que tinha pedido
aos Beatles para escreverem uma canção que
pudesse ser entendida por todos os povos do mundo,
independentemente do facto de ser cantada em inglês.
A canção era uma mensagem de paz, contra a Guerra
do Vietnam e juntaram-se aos Beatles para cantar em
coro, nomes como Eric Clapton, Mick Jagger, Keith
Moon e Graham Nash. A transmissão foi na altura
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seguida em direto em 26 países.
Nos fins de agosto os Beatles vão encontrar-se no
Hilton London com o Maharishi Mahesh Yogi. Estava
aberto o caminho para a meditação transcendental.
Tudo isto era consequência do George Harrisson ter
ficado literalmente apaixonado por esta ciência depois
de ler a autobiografia de Paramahansa Yogananda. O
místico conquistou os Beatles, o Guru Maharishi era
um homem pequeno e bem disposto que conseguia
atrair às suas palestras quantidades significativas de
jovens, especialmente próximos dos movimento Hippie.
Claro que a paixão dos Beatles pela meditação, acabou
por favorecer o Guru.
Em 1968, os Beatles foram com o Guru Maharishi até
aos Himalaias para visitar a Academia de Meditação
em Rishikesh. Terá sido no Uttar Pradesh? O papzz
conta tantas coisas ao mesmo tempo que, de vez em
quando, perco-me. Não me lembro e não tou a fim de
ir ver. Aquilo foi uma espécie de excursão porque até
iam com eles pessoas famosas. Entre essas pessoas
encontravam-se a Mia Farrow, o cantor Donovan e Mike
Love dos Beach Boys.
Toda a minha gente estava “Bem”, especialmente
quando fumavam umas drogas “light” para não se
sentir muito cheiro. Na realidade faziam-no sem
conhecimento do Guru. Uma grande parte das canções
do White álbum foram escritas durante este período.
O John Lennon estava verdadeiramente danado,
aliás, inspirado, tendo dias em que escrevia diversas
canções.
Entretanto, o Maharishi soube da cena das drogas e
ficou um pouco para o furioso. Desentendeu-se com
os Beatles porque na realidade a academia era um
local espiritual em que as drogas não tinham lugar.
Os Beatles ficaram bastante aborrecidos por serem
literalmente expulsos pelo Guru e, para se justificarem
depois de voltarem a Inglaterra, afirmaram as coisas
mais diversas entre as quais uma que acho o máximo,
terem sido assediados sexualmente pelo Maharishi;
“ganda” loucura.
Enquanto eles andavam nestas andanças, o Brian
Epstein morreu. Devem lembrar-se que escrevi lá para
trás algures que ele foi um grande amigo e mentor da
banda anos antes sendo agora o seu manager. Diz no
registo médico-legal que ele morreu de morte acidental
por overdose. Acho altamente. Realmente por esse
ponto de vista, todas as overdoses são acidentes.
Finalmente vem o momento em que a banda é criticada

em Inglaterra depois de ir para o ar na televisão
“Magical Mistery Tour”. Os meus temas favoritos neste
álbum são o “Strawberry Fields” e “Walrus”.
… Yellow matter custard,
dripping from a dead dog’s eye.
Crabalocker fishwife, pornographic priestess,
Boy, you been a naughty girl
you let your knickers down.
I am the eggman, they are the eggmen.
I am the walrus, goo goo g’joob…
É qualquer coisa carregada de uma imaginação fora do
seu tempo. Emocional!
Bem, entretanto o Paul McCartney vai aos States com
o George para apresentar publicamente a editora Apple
Records, que substitui a Beatles Ltd, tornando-se assim
uma editora global.
Entretanto, a banda reúne-se de novo nos estúdios de
Abbey Road para a gravação do White Álbum, aquele
que eu referi que tinha sido literalmente escrito na Índia.
Durante a gravação o Ringo Starr chateia-se à brava
com a banda e sai porta fora. Resultado disto é o Paul
McCartney à bateria na maior parte dos temas. “Martha
My Dear”, “Wild Honey Pie”, “Dear Prudence” e “Back in
the USSR” pelo menos são sem dúvida com o Paul.
O Ringo tinha a sua razão já que o Paul queria ser líder
da banda. Os Beatles não eram na visão do Ringo uma
banda com um líder. Por outro lado, ele passava-se
com a namorada do John Lennon, a Yoko Ono.
A morte do Brian Epstein levou à necessidade de
encontrar um novo agente, estando a banda a favor de
Allen Klein. No entanto, o George Harrison preferia o
pai da namorada Linda, o Lee Eastman. Como o resto
da banda achava que o Eastman iria preferir defender
os interesses do Paul em relação à banda, acabaram
por ficar com o Klein.
O próprio Paul confessa que “Olhando para trás,
posso entender porque eles sentiam que Eastman
tinha interesses tendenciosos a meu favor e contra
eles.”, mas a verdade é que em 1971 a banda acabou
por descobrir que aqui e ali, o Klein lhes roubou pelo
menos cinco milhões de Libras.
Numa fria tarde de janeiro de 1969 vai acontecer a
cena que penso ser entre muitas, a última mais bela
da banda. Os Beatles vão para o telhado da Apple
em Londres onde vão tocar o novo álbum, “Get Back”.
Este “alive” foi todo filmado para ser incluído no filme

Da esquerda para a direita: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon.

mónica lindo

“Let it be”. A rua parou toda à conta desta ideia do John
Lennon. 3 Savile Row, o edifício da Apple Records é
um prédio de tijolos castanhos ali próximo do topo da
Regent Street. A rua encheu-se rapidamente de gente.
Entretanto, chega a polícia que pede para baixarem
o volume do som. Mal Evans, assistente de tournés
e amigo da banda desde o tempo do Tavern Club,
explicou às autoridades que eram os Beatles que
estavam a tocar. Os polícias curtiram a ideia mas não
quiseram saber disso para nada e acabaram com a
música. Em 20 de agosto a banda toca em estúdio
pela última vez, obviamente em Abbey Road, sendo
a canção “I Want You (She’s So Heavy)” a última a ser
gravada. Em março de 1970 as gravações de “Get
Back” são entregues a Phil Spector, que entretanto
já tinha produzido o primeiro álbum a solo de John
Lennon, “Instant Karma”.
A 10 de abril o Paul anuncia o fim da banda e sete dias
depois sai o seu primeiro disco. Em 8 de maio “Get
Back”sai oficialmente com o “Let it Be”. A banda só é
extinta oficialmente em 1975.
Eu ainda tinha mais umas coisas para escrever, mas
na realidade aquilo que mais me interessava referir era
mesmo o tempo mítico dos Beatles. Falar de tempos
posteriores é um pouco triste. O John Lennon foi
morto a tiro em Nova Iorque, junto à sua casa, em 8
de dezembro de 1980. George Harrisson agarra numa
série de temas de John e faz um álbum, “All Those
Years Ago” que é uma homenagem em que participam
também Paul McCartney, Ringo Starr e Linda
McCartney. Este álbum vem a público em maio de 1981
e acho-o muito maduro, muito belo.
O Paul McCartney lança um disco em abril de 1982
intitulado “Tug of War”, onde inclui um tema dedicado
a John, “Here Today”. O George Harrisson também
morreu. Em 2001 um cancro de pulmões levou-o.
Mesmo assim resistiu 11 anos depois de saber que o
tinha. Dos Beatles restam o Paul McCartney, a Yoko
Ono e Olivia Harrison, viúvas de John e de George,
que acabam por também ser parte da “família”. A Linda
McCartney também morreu com um cancro.
Em 2010 a passagem de peões em frente aos
Estúdios de Abbey Road em Maida Vale, Londres, foi
classificada como património Britânico. Por isso, para
se armar em fino, o coordenador do ARRIVA Jornal foi
para lá a correr para o fotografarem. Acho bem, porque
só escrevi isto tudo por causa dele e da passadeira
para peões. •
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TUREL assina
protocolo com
a ARRIVA
A TUREL, Desenvolvimento e Promoção do Turismo
Cultural e Religioso, firmou com a ARRIVA, no passado
dia 5 de julho, um protocolo de cooperação. Participaram
na assinatura deste protocolo o Presidente da Comissão
Executiva da ARRIVA, Sr. Manuel Oliveira, e pela TUREL o
Cónego Doutor José Paulo Abreu e o Eng.º Abílio Vilaça. A
ARRIVA é o primeiro transportador a integrar a Cooperativa,
tendo a esse propósito sido realçada por Manuel Oliveira a importância do facto na promoção do conhecimento do
património cultural e religioso. Com esta aposta garante-se poder proporcionar condições melhoradas de transporte quer
para turistas quer para peregrinos.
Também o Presidente da TUREL, o Cónego José Paulo Abreu referiu a importância destes fatores aproveitando na altura
para referir o cuidado desenvolvido com a qualidade das condições asseguradas durante viagens e visitas. A TUREL
funciona como Cooperativa, sendo neste momento constituída por 59 entidades onde se destacam as Dioceses de Braga,
Lamego e Viseu, a Associação Comercial de Braga, a Fundação Oriente, o INATEL, bem como diversos Municípios,
Confrarias e Irmandades. A propósito desta parceria, o próximo número do Jornal fará um apontamento mais detalhado.

São Bento
da Porta Aberta
Autocarro é a forma
mais económica
Desde o primeiro Domingo de julho que se encontra em
operação a carreira de São Bento da Porta Aberta. Este
ano, para facilitar o entendimento dos serviços disponíveis,
há dois horários a explicar ao público as ligações possíveis.
Estes horários estão disponíveis nas nossas bilheteiras
e apresentam fundamentalmente as ligações a partir de
Guimarães, São Torcato, Garfe, Fafe ou Taipas. Os valores
dependem da distância a utilizar na carreira, no entanto, e a
titulo de exemplo, um bilhete de ida e volta entre Guimarães e
São Bento custa apenas 9,10€. Ao preferir o autocarro como
meio para ir a São Bento estará a escolher por uma forma
confortável e económica, que o liberta do peso da condução,
bem como da dificuldade de estacionar.

No Espaço Guimarães “ Vale Tudo”
para ganhar os melhores prémios
Desde o dia 1 de julho que o Espaço Guimarães, centro comercial gerido pela Multi Mall Management, deu início à
campanha mais louca e divertida do Ano. A Campanha “Vale Tudo” pretende desafiar todos os visitantes do Espaço
Guimarães a perder a vergonha e a jogar para ganharem prémios fantásticos. No dia 1 de julho, o Espaço Guimarães
lançou a campanha “Vale Tudo” que pretende desafiar todos os seus visitantes a mostrar o que estão dispostos a fazer,
através de desafios ousados e divertidos, para ganhar os prémios mais desejados do Ano. A mecânica é simples e a
diversão garantida. Aos dias 1 e 15 de cada mês, o Espaço Guimarães vai propor um novo e audacioso desafio aos seus
visitantes. Os participantes mais ousados ganham um prémio muito especial. O primeiro desafio foi no passado dia 1
de julho e os visitantes foram convidados a deslocarem-se ao centro comercial para dar o seu melhor grito de guerra,
de forma a expressarem a sua vontade de ganhar um Ipad. O participante com o grito mais arrojado e original levou um
fantástico Ipad para casa. É muito simples participar, a diversão é garantida e os prémios estão ao alcance de todos. Cada
ação garante ser única e terá sempre um prémio muito ambicionado. Os desafios loucos prometem contagiar todos os
participantes com muita animação e vontade de ganhar. Mostre até onde pode ir a sua criatividade e boa-disposição e
habilite-se a ganhar prémios únicos. No Espaço Guimarães “Vale tudo”, atreva-se!
pub
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O calor intenso e a saúde
o verão
Chegou
le o sol
e com e tenso!
r in
e o calo

um médico ou ligar para o número de emergência
nacional,112, pois o golpe de calor requer ajuda
médica imediata uma vez que se o tratamento for
demorado podem resultar complicações a nível do
cérebro, rins e coração.
Até à chegada de ajuda, devemos seguir os seguintes
procedimentos:
• Deslocar a pessoa para um local fresco ou para uma
sala com ar condicionado;
• Refrescar a pessoa colocando toalhas húmidas ou
pulverizando com água fria o seu corpo;
• Arejar a pessoa agitando o ar vigorosamente ou com
um ventilador;
• Se não estiver consciente, não dar líquidos.

ESGOTAMENTO
DEVIDO AO CALOR

A exposição a períodos de calor intenso, em especial
durante vários dias consecutivos (ondas de calor) pode
provocar várias perturbações organismo, tais como:
desidratação, agravamento de doenças crónicas,
esgotamento devido ao calor, cãibras, aumento
da sobrecarga do coração e aparelho circulatório,
agravamento de doenças crónicas, lesões da pele
(erupção, coloração vermelha, queimaduras solares),
problemas psicossomáticos (fadiga térmica), problemas
psicológicos (incómodo, mal-estar, irritabilidade) ou
a um golpe de calor. Estas situações que pela sua
gravidade podem obrigar a cuidados médicos de
emergência. Estes efeitos manifestam-se na saúde das
pessoas, principalmente nos grupos mais vulneráveis
ao calor que são:
• Crianças (em especial nos primeiros anos de vida);
• Idosos;
• Doentes crónicos (nomeadamente doenças 		
cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes,
alcoolismo);
• Obesos;
• Acamados;
• Pessoas com problemas de saúde mental;
• Pessoas que tomam medicamentos (doentes crónicos
com medicação);
• Trabalhadores de exterior;
• Sem abrigo;
• Desportistas.
Quando a temperatura do ambiente sobe, o organismo
produz suor, sendo esta a principal forma que permite
o arrefecimento do corpo à medida que o suor
produzido se evapora. Quando os níveis de humidade
do ar aumentam, o suor não consegue evaporar tão
depressa como seria aconselhável. A evaporação do
suor para completamente quando a humidade relativa
atinge os 90%. Nestas situações, a temperatura
corporal sobe, aumentando assim a produção do suor
que, pode levar à desidratação excessiva, podendo
ocasionar lesões irreversíveis no cérebro ou em outros
órgãos, ou até mesmo à morte.

GOLPE DE CALOR

O golpe de calor acontece quando o sistema de
controlo da temperatura do corpo da pessoa deixa de
trabalhar cessando a produção do suor para garantir
o arrefecimento do corpo. A temperatura corporal
pode, em 10-15 minutos, atingir os 39ºC provocando
deficiências cerebrais ou até mesmo a morte se a
pessoa não for socorrida rapidamente.
Os principais sintomas são: febre alta, pele vermelha,
quente, seca e sem produção de suor, pulso rápido e
forte, dor de cabeça, náuseas, tonturas, confusão e
perda parcial ou total de consciência.
Numa situação destas devemos chamar de imediato

Esta situação resulta da alteração do metabolismo
hidro-eletrolítico provocada pela perda excessiva de
água e de eletrólitos pelo suor. O esgotamento devido
ao calor pode ser particularmente grave nas pessoas
idosas e nas pessoas com hipertensão arterial.
Os sintomas manifestam-se por sede intensa, grande
sudação, palidez, cãibras musculares, cansaço
e fraqueza, dor de cabeça, náuseas e vómitos e
desmaio. A temperatura do corpo pode estar normal,
abaixo do normal ou ligeiramente acima do normal. O
pulso fica alterado (entre fraco e rápido) e a respiração
torna-se rápida e superficial.
Nesta situação devemos chamar de imediato o médico
ou ligar para o número de emergência 112, e enquanto
esperamos pela ajuda devemos fazer o seguinte:
• Deslocar a pessoa para um local fresco ou para uma
sala com ar condicionado;
• Refrescar a pessoa aplicando toalhas húmidas ou
pulverizando com água fria o seu corpo;
• Deitar a pessoa e levantar-lhe as pernas;
• Dar a beber sumos de fruta natural sem açúcar
e/ou bebidas contendo eletrólitos (bebidas para
desportistas), se a pessoa estiver consciente.

CÃIBRAS POR CALOR

As cãibras podem dever-se à exposição ao calor
intenso, quando se transpira muito após períodos de
exercício físico intenso e à hidratação inadequada só
com água sem substituição dos eletrólitos perdidos na
transpiração. Embora menos grave que as situações
anteriores, as cãibras também podem necessitar de
tratamento médico. Estas são especialmente perigosas
em pessoas com problemas cardíacos ou com dietas
hipossalinas (pobres em sal).
Os sintomas manifestam-se por espasmos musculares
dolorosos do abdómen, das pernas e dos braços.
Quando nos deparamos com esta situação devemos
agir da seguinte forma:
• Parar o exercício, se for o caso, e descansar num
local fresco e calmo;
• Esticar os músculos e massajar suavemente;
• Beber sumos de fruta natural sem adição de açúcar e/
ou bebidas contendo eletrólitos (bebidas para
desportistas);
• Procurar ajuda médica se as cãibras não
desaparecerem.

Para evitar estas situações
e prevenir os efeitos do calor
intenso na saúde, recomendamse as seguintes medidas:

• Aumentar a ingestão de água, ou sumos de fruta
natural sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;
• Evitar bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas;
• Oferecer água aos recém-nascidos, as crianças, as
pessoas idosas e as pessoas doentes, porque podem
não sentir ou dizerem que têm sede;
• Fazer refeições leves e mais frequentes. Evitar as
refeições pesadas e muito condimentadas;
• Permanecer duas a três horas por dia num ambiente

fresco, ou com ar condicionado, sobretudo no caso
de crianças, pessoas idosas ou pessoas com doenças
crónicas. Se na habitação não têm ar condicionado,
deve visitar centros comerciais, cinemas, museus,
igrejas, bibliotecas ou outros locais de ambiente
fresco;
• No período de maior calor deve tomar banho de água
tépida ou fria. Evitar, no entanto, mudanças bruscas
de temperatura (um duche gelado, imediatamente
depois de se ter apanhado muito calor, pode causar
hipotermia, principalmente em pessoas idosas ou em
crianças);
• Evitar a exposição direta ao sol, em especial entre as
11 e as 17 horas. Sempre que se expuser ao sol, ou
andar ao ar livre, usar um protetor solar com um
índice de proteção elevado (igual ou superior a 30) e
renovar a sua aplicação sempre que estiver exposto
ao sol (de 2 em 2 horas) e se estiver molhado ou se
transpirou bastante;
• Quando andar ao ar livre, usar roupas que evitem a
exposição direta da pele ao sol, particularmente nas
horas de maior incidência solar. Usar chapéu, de
preferência, de abas largas e óculos que ofereçam
proteção contra a radiação UVA e UVB;
• Os veículos não devem permanecer expostos ao
sol, especialmente nos períodos de maior calor,
e se o carro não tiver ar condicionado, não fechar
completamente as janelas. Levar água suficiente ou
sumos de fruta naturais sem adição de açúcar, para
a viagem e, parar para os beber. Sempre que possível
viajar de noite;
• Nunca deixar crianças, doentes ou pessoas idosas
dentro viaturas de expostas ao sol;
• Sempre que possível, diminuir os esforços físicos e
descansar frequentemente em locais à sombra,
frescos e arejados. Evitar atividades que exijam
esforço físico;
• Usar roupa larga, leve e fresca, de preferência de
algodão. Diminuir a roupa na cama;
• Correr as persianas, ou portadas e manter o ar
circulante dentro de casa. Ao entardecer, quando
a temperatura no exterior for inferior à do interior do
edifício, provocar correntes de ar para deste modo
conseguir um ambiente mais fresco nas habitações;
• As crianças com menos de seis meses não devem
ser expostas ao sol, deve evitar-se a exposição direta
de crianças com menos de três anos e as pessoas
idosas não devem ir à praia nos dias de grande calor.
O sol pode provocar queimaduras da pele, mesmo
debaixo de um chapéu de sol. A água do mar e a
areia da praia também refletem os raios solares e
estar dentro de água não evita as queimaduras
solares das zonas expostas;
• Pedir ajuda a alguém que esteja próximo, no caso de
se sentir mal com o calor;
• Informar-se periodicamente sobre o estado de saúde
das pessoas isoladas, idosas, frágeis ou
dependentes que vivam perto de si para saber se
estão bem;
• Deverão estar atentos a estes conselhos para que
possam desfrutar do sol e do calor em segurança.
E… Boas férias! •
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festas e romarias

Senhora do Carmo
Senhor dos Aflitos
Em Vila Nova de Famalicão

NOSSA SENHORA DO CARMO

Vila Nova de Famalicão é uma cidade e um concelho, conhecidos pelo seu desenvolvimento económico e social, onde
há umas décadas tinha um enorme peso a indústria têxtil e hoje possui um tecido empresarial diversificado, onde
sobressaem, entre outras, a Continental/Mabor, uma das maiores empresas mundiais de produção de pneus e a Vieira
de Castro – Indústria Alimentar, uma empresa igualmente à escala mundial.
Vila Nova de Famalicão não é, no entanto, uma referência como destino turístico. É uma referência nacional ao nível
cultural, com a sua Casa das Artes a desenvolver uma atividade intensa, com espetáculos que esgotam facilmente
a sua lotação; tem vários museus, onde se destacam a Casa-Museu Camilo Castelo Branco, com o seu Centro de
Estudos Camilianos, o Museu Bernardino Machado, por onde passa uma parte importante da História da Implantação
da República em Portugal, o Museu da Indústria Têxtil, a Fundação Cupertino de Miranda, que organizam colóquios,
seminários, congressos, sobre os mais diversos temas, que trazem a esta cidade os maiores especialistas em questões
como a economia, a história, a gastronomia, etc., mas, de facto, não é, ainda, um destino turístico como merece.
Não lhe faltam, porém, motivos de atração, desde monumentos nacionais ou imóveis de interesse público, como a Ponte
de Lagoncinha, a Igreja do Mosteiro de Arnoso, a Igreja Românica de Santiago de Antas, a Igreja e o Mosteiro
de Landim, a lugares bucólicos, paisagens deslumbrantes e festas e romarias antiquíssimas e de grandes tradições.
É duas romarias antigas e belas, de grandes tradições, que queremos convidar os leitores do ARRIVA Jornal a
conhecer. A primeira realiza-se no santuário mariano de Nossa Senhora do Carmo e no frondoso parque que o envolve,
na freguesia de Lemenhe e tem como ponto alto os próximos dias 15, 16 e 17 de julho; a segunda realiza-se na bela
Capela do Senhor dos Aflitos e no seu amplo terreiro, tendo o seu ponto alto nos próximos dias 23, 24 e 25 de julho, na
freguesia de São Tiago da Cruz.

A festa de Lemenhe é tão antiga como a confraria em
honra de Nossa Senhora do Carmo que, segundo o
mestre José Manuel Lages, “surge em 1660 baseada
numa lenda de cariz religioso que se difundiu
rapidamente na região”.
“(…) Contam por cá os velhos legendários, que tendo
sido encontrada esta imagem entre a Rocha, sobre
que está a Capella atual, por um passageiro, que
caminhava para Braga, este a levara num alforge, e
que, pernoitando em Tebosa, não a achara no dia
seguinte… e tornando no seu regresso, a encontra-la
entre a rocha, desceu o monte, contando o sucedido
aos de Lemenhe… Foi então que mandaram construir
uma pequena ermida no alto do monte de S. Vieito,
a dous tiros de mosquete de distância do logar do
achado; a imagem porem, tornava a aparecer na
rocha.” – relata José Manuel Lages, transcrevendo os
documentos encontrados, com a escrita da época.
Ainda segundo a tradição, a pequena ermida foi levada
de S. Vieito e mais tarde foi construído o atual santuário
sobre a rocha (penedo) onde terá aparecido a imagem,
com esmolas da freguesia de Lemenhe e da região.
No projeto de estatutos de 1660, no capítulo nove, já
se fala “da festa que se fará cada ano, e quando será”,
consta ainda que terá “procissão com a Senhora à roda
da Capella”.
Como é natural, nessa altura a festa seria pouco mais
que religiosa, mas nos estatutos de 1896, no capítulo
XII, já se diz que se realizam em julho, no domingo
depois do dia 16 e devem-se “fazer com o máximo de
luzimento e pompa, será todo o dia”.
O dinheiro para a festividade provinha, com ainda hoje
provém, de peditório e das ofertas.
Estas são provavelmente as festividades de maiores
tradições, mais antigas e concorridas do concelho de
Vila Nova de Famalicão. De forte e crescente pendor
religioso, onde se destaca um sermão e uma procissão
de velas, no dia 15 à noite, a peregrinação arciprestal
desde a Igreja Paroquial para o Santuário, às 10h00,
seguida de Missa Campal, com sermão e bênção dos
doentes, no dia 17, as festividades contam também
com um diversificado programa popular, onde se
destacam as atuações do Trio “Zona Minho” e do artista
Jorge Ferreira, com a sua banda, no dia 16, à noite,
encerrando com uma grande sessão de fogo a cargo
de J. Vieira & Filhos, de Fafe.
No dia 17, à 15h00 darão entrada no recinto a Banda
dos Escuteiros de Barroselas – Viana do Castelo e da
Banda de São João da Madeira, que após a recitação
do terço e a procissão em honra de Nossa Senhora do
Carmo, com andores e figuras alegóricas, animarão,
ao despique, o arraial até a noite cair, esperandose milhares de pessoas a aplaudir, com grande
entusiasmo e alegria, as duas bandas musicais.
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SENHOR DOS AFLITOS

As festividades em honra do Senhor dos Aflitos, em São Tiago da Cruz, são
igualmente muito concorridas e antigas. São já referidas por José Augusto Vieira
na sua obra “O Minho Pitoresco”, publicada entre 1886 e 1887.
Diz o médico e escritor que “aqui está ao lado a capella do Senhor dos Afflictos,
onde se faz uma das maiores romarias do concelho; abaixo logo, encontramos a
egreja parochial de S. Thiago da Cruz”.
Consta-se que terá sido mandada construir por um homem de negócios, que se
dirigia de Braga para Vila Nova, levando consigo muito dinheiro. Ao atravessar, durante a madrugada, a densa mata do viscondado de Pindela, o homem foi atacado por um salteador.
Cheio de medo “apegou-se” com o Senhor dos Aflitos e acabou por se livrar do malfeitor. Em agradecimento, colocou uma cruz de madeira em cima de um penedo, junto ao local e mais
tarde mandou edificar a capela em honra do Senhor dos Aflitos, em terreno cedido pelo morgado de Pindela, tendo a referida cruz sido transferida para a mesma.
É este e muitos outros milagres que são recordados no dia 25 de julho de cada ano, por milhares de romeiros, que vêm a Santiago da Cruz agradecer também graças alcançadas.
A população celebra também neste dia o apóstolo S. Tiago Maior, patrono da paróquia, com um programa festivo, religioso e profano, muito diversificado.
Este ano, para além das eucaristias nos dias 22, 23, 24 e 25 em honra do Senhor dos Aflitos e da Majestosa Procissão aberta pela Guarda de Honra a cavalo, com a participação da
Fanfarra dos Bombeiros, Escuteiros, Confrarias, Coro das Virgens, figuras alegóricas e das Bandas de Música, que sai da capela às 19h00, do dia 25, há um programa popular para
todos os gostos, nos quatro dias de arraiais noturnos, que têm início no dia 22, com a atuação da banda Império Show, prosseguem no dia 23 com a atuação de Augusto Canário e
Amigos e da Orquestra Nortmusic, no dia 24 com o grande artista vimaranense Zé Amaro, encerrando no dia 25 com a Banda de Música de Riba de Ave e a Banda Marcial de Arnoso,
ambas do concelho de Famalicão, ao despique mantendo assim uma tradição centenária, que os romeiros não dispensam.
As festividades encerram com uma grande sessão de fogo de artifício e com duas vacas de fogo, outra tradição que põe os romeiros em delírio.
Motivos não faltam para visitar Vila Nova de Famalicão por altura destas festividades, mas também para passar uma boa tarde de convívio nos frondosos parques de merendas de
Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe – a Penha de Vila Nova de Famalicão – e do Senhor dos Aflitos, em São Tiago da Cruz, em qualquer altura.
pub
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joão pereira santos, in revista paixão pelo vinho

O Rosé tomou conta
da planície...
Não será tanto assim, mas lembro-me bem quando
os vinhos rosé do Alentejo começaram a aparecer,
timidamente, há meia dúzia de anos. Eram poucos,
agradáveis e já deixavam adivinhar uma tendência.
Recentemente a revista Paixão pelo vinho provou 25
vinhos rosados, alguns com classificações elevadas e
todos com uma classificação simpática. Dir-se-á que
estamos perante um caso sério, ao nível da quantidade
e qualidade.
O interesse dos produtores do Alentejo pelo vinho
rosé surge, acredito, como consequência direta da
experiência de viver e trabalhar no Alentejo. O calor
que fustiga a região torna quase impossível beber
vinho tinto no verão, e uma alternativa aos brancos
e espumantes era uma necessidade premente. Os
produtores do Alentejo, na generalidade, caracterizamse por uma acuidade comercial elevada e por uma
abordagem proactiva ao mercado. O vinho rosé surge,
então, como um produto complementar, que permite
satisfazer uma necessidade, diversificar a oferta e
projetar o vinho a novos públicos, nomeadamente ao
feminino e os jovens. É ideal para servir a copo em
bares e discotecas na época estival, um mercado ainda
por explorar.
Hoje serão poucos os produtores da região Alentejo
a não produzir um rosé, sendo que alguns já colocam
dois vinhos rosados no mercado, com perfis – e para
públicos – distintos.
Num rosé, a cor pode ir do salmão ao excessivo, mas
apelativo pink. A cor assume a mesma importância que
o aroma ou sabor. Os aromas têm que ser expressivos,
de preferência exuberantes, a morango e outros frutos
vermelhos. Na boca deve ser leve, com pouco álcool,
fresco, com boa acidez e estimulante. Tem que ser
bebido no ano, e tem que ser impossível resistir ao
segundo copo. A cor, seguramente já lá está, e, em
grande parte, os aromas também. Na boca, muitos
dos vinhos em prova apresentam complexidade
e alguma sofisticação, com estilos diversos, mais
secos ou mais doces, mas quase sempre com a
frescura indispensável. E, como vinhos do Alentejo,
a intensidade está presente. As castas mais
representadas são a Aragonez e a Touriga Nacional,
mas muitas outras estão presentes, contribuindo para a
diversidade de estilos que garante vinhos mais simples,
indicados para aperitivo ou beber a solo, e outros mais
estruturados, que podem sem dificuldade acompanhar
uma refeição ligeira. Contudo, cerca de metade dos
vinhos em prova apresentam graduações de 13º ou
mais graus, algo excessivo para vinhos gulosos e fáceis
de beber, em que ninguém fica pelo primeiro copo.
Estes rosés rimam com Alentejo: planícies a perder de
vista, piqueniques à sombra de um chaparro, passeios
de barco no Alqueva, pés de molho no Guadiana,
petiscos ao fim da tarde a ver o pôr do sol, noites
quentes de luar…
E também cinema ao ar livre, livros de Agatha Christie
e Nick Hornby, música de Lloyd Cole, Jack Johnson e
dos Birds.
O rosé é um vinho refrescante, para ser bebido de
forma descontraída. Pese esta jovialidade, os vinhos
aqui apresentados merecem ser experimentados…Sem
preconceitos (que esse tempo já lá vai), com muito
gozo e bem-estar. •

alentejo

HERDADE DA AJUDA
REG ROSÉ 2010
CASTAS: Aragonez, Castelão
ENÓLOGO: António Ventura
%12.5 | € 4.00
Herdade da Ajuda Nova | +351 265 805 667
COR: Rosado claro, limpo e definido.
AROMA: Notas florais em evidência, flor de laranjeira
e tília, frutos vermelhos intensos, nuances de cerejas
e framboesas, toque vegetal, muito equilibrado
e harmonioso.
SABOR: Boa estrutura, bom corpo e bom volume,
acidez e doçura bem controladas, a manter o perfil
aromático, deixa um final persistente e sedutor.

alentejo

ADEGA DE BORBA
DOC ROSÉ 2010
CASTAS: Aragonez
ENÓLOGO: Óscar Gato
%13.0 | € 3.00
Adega Cooperativa de Borba | +351 268 891 660
COR: Rosado subtil, aspeto limpo e cristalino.
AROMA: Harmonioso, frutos vermelhos frescos,
cerejas e ameixa.
SABOR: Bom corpo e bom volume, acidez correta a
equilibrar a doçura, frutado, final persistente e jovem.

alentejo

HERDADE DA CALADA
REG ROSÉ 2010
CASTAS: Aragonez
ENÓLOGO: Eduardo Cardeal
%13.0 | € 3.35
BCH – Comércio de Vinhos | +351 266 470 030
COR: Rosado claro, aspeto cristalino.
AROMA: Boa intensidade aromática, predominante
em frutos vermelhos frescos, morangos, cerejas e
framboesas, toque mineral e suave floral, elegante.
SABOR: Bom equilíbrio, acidez a sustentar a doçura até
ao final da prova, frescura a conferir elevado potencial
gastronómico, frutado, deixa um final persistente
e cativante.

alentejo

MONSARAZ
DOC ROSÉ 2010
CASTAS: Aragonez, Trincadeira, Castelão
ENÓLOGO: Rui Veladas
%12.5 | € 3.40
Carmim | +351 266 508 200
COR: Rosado claro com tons salmão, aspeto cristalino.
AROMA: Frutado e floral, com destaque para as notas
de frutos vermelhos e cereja.
SABOR: Bom corpo e bom volume, a doçura está
bastante pronunciada mas equilibrada pela acidez,
resultando num vinho harmonioso, o final é doce e de
média intensidade.
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Melancia
A fruta que refresca!
O tempo quente pede fruta refrescante, adocicada mas
com poucas calorias. Este é o grande momento da
melancia! Para além de rica em nutrientes essenciais,
parece que também tem muitos mitos a desvendar. Não
acredita?!
Com o sol a aumentar a temperatura do ar, nada como
retemperar energias e hidratar o corpo de uma forma
natural e saudável. Aqui, entra o poder da fruta! E a
melancia a que mais depressa se coloca em bicos de
pés. A razão é simples: Cerca de 90 por cento da sua
polpa é constituída por água, o que reforça a ingestão
de sais minerais (potássio), essenciais ao equilíbrio e
funcionamento do organismo.
De tons fortes, cheiro e sabor adocicado, o único
senão é mesmo o tamanho que pode ir até aos 25
cm de diâmetro e 15kg de peso. Por não ser fácil de
manusear, o sumo apresenta-se como uma excelente
alternativa, fácil de transportar e com todos os
benefícios da fruta! Com menos de 30 calorias por 100
gramas, é um fruto rico em vitaminas do complexo B e
A, esta sob a forma de betacaroteno e licopeno. Este
fitoquímico também pode ser encontrado no tomate
e em outras frutas (goiaba, papaia, uva preta), mas a
concentração na melancia excede qualquer um deles,
atingindo cerca de 4,5mg por 100 gramas.

HIDRATAÇÃO GARANTIDA!
A melancia assume as mesmas características de
outros frutos de Verão: Hidratante, nutritiva, digestiva
e leve! Com um aporte de gordura praticamente
inexistente e elevado conteúdo de água, este fruto
de casca verde e de polpa encarnada salpicada
por sementes, é particularmente rico em vitaminas,
minerais e antioxidantes. Alguns estudos adiantam
mesmo que a combinação entre a melancia e outros
frutos ricos em antioxidantes (cereja, morango…) é
um excelente método natural para combater o stresse,
ao mesmo tempo que confere proteção natural antienvelhecimento.

MITOS OU VERDADES?
Quando se fala em melancia, alguns dizeres
populares se levantam. O que está por detrás dessas
mensagens?

A melancia é muito pesada?
>>> Falso
A sua composição é maioritariamente composta por
água e as fibras presentes na sua polpa ajudam a
melhorar o funcionamento do intestino. O que poderá
acontecer frequentemente, é que, por ser tão leve, as
pessoas tendem a abusar na quantidade que ingerem.
E nesse caso, é normal que a sensação se assemelhe
à de ter bebido muitos litros de água seguidos.

A melancia é afrodisíaca?
>>> Verdadeiro
Alguns estudos defendem que a melancia atua
contra a impotência sexual, por intermédio de um
nutriente – a citrulina – que age de forma semelhante
ao princípio ativo do comprimido azul. De acordo com
a Universidade do Texas, a citrulina, um nutriente
presente na parte branca, atua relaxando os vasos
sanguíneos. Ainda se aguardam mais estudos mas,
pelo sim, pelo não…

Melancia e vinho:
combinação indesejável?
>>> Verdadeiro

O fenómeno é simples de constatar: Pegue numa
talhada de melancia e aplique algumas gotas de vinho.
Ao fim de poucos minutos a melancia enrijece. Em
causa está um fenómeno químico que provoca esta
alteração na fruta. Atenção que isto não significa que
as consequências sejam iguais aquando da digestão.
Mas é importante ter em conta que poderá existir uma
intolerância individual para esses dois alimentos. Por
isso tente evitar esta combinação!

A melancia é um fruto muito versátil. Geralmente
consumida em cru, aos quartos ou mesmo em bolas,
o sumo de melancia é também muito apreciado, e as
soluções industriais permitem o seu consumo durante
todo o ano. Há ainda quem transforme a melancia
em gelado, puré, marmelada ou doces. Na Rússia,
prepara-se um vinho muito popular a partir do sumo
de melancia. Em algumas regiões, as sementes
consomem-se tostadas e salgadas.
Como vê, não faltam alternativas para fazer da
melancia a sua fruta preferida! •
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Grupo Etnográfico
Rusga de Joane
Elegância no dançar

O Grupo Etnográfico Rusga de Joane é uma das
muitas associações culturais do concelho de Vila Nova
de Famalicão. Foi fundado a 2 de março 1991, com
o objetivo de promover o folclore e a etnografia da
região do Baixo Minho, especialmente da vila de Joane
e do concelho de Vila Nova de Famalicão, tendo-se
apresentado oficialmente no dia 12 de outubro de 1991.
O Grupo Etnográfico Rusga de Joane foi apadrinhado
pelo Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela, Viana
do Castelo e, nestes vinte anos de existência, já levou
a beleza do folclore do Baixo Minho a muitos pontos
do país e a países como: Israel, Estados Unidos da
América, Suíça, Mónaco, Alemanha, França e Espanha,
onde foi muito aplaudido, não só pelas comunidades
portuguesas, mas também por todos os que os que
ouviram as cantigas d’antigamente e viram a elegância
no dançar dos seus pares. No país, destacam-se as
atuações na Feira Nacional de Artesanato do Estoril, na
Ilha Terceira, nos Açores e na Exponor, em Matosinhos,
onde, para além da elegância no dançar, como se disse
atrás, sobressaiu também a beleza dos trajes usados
pelos nossos antepassados, não só pelos das lides dos
campos, mas também pelas famílias mais remediadas
ou até abastadas da região. O brio com que se apresenta
nos palcos; a elegância com que os seus pares, onde
predomina juventude, dançam; o rigor etnográfico; a
forma como promove os valores culturais da região e do
concelho, levaram-no em 1996 a Israel onde se integrou
no 11º. Festival Mundial de Folclore, em representação de
Portugal, tendo sido o primeiro grupo folclórico português
a deslocar-se a este país, onde foi motivo de reportagem
na Televisão Nacional Israelita. Em 1997 participou nas
festividades Dia de Portugal em Newark, nos Estados
Unidos da América e no ano seguinte participou na Festa
das Vindimas em Leognan, cidade francesa geminada
com Joane e Mogege. Em 1999 deslocou-se ao Mónaco
mais uma vez integrando-se nas comemorações do Dia
de Portugal e em 2000 deslocou-se novamente a França
para participar num festival folclórico organizado pelos
emigrantes portugueses de Bourgoin-Jallieu.
Este ano, entre 26 de agosto e 2 de setembro, desloca-

se à Ilha da Madeira, onde participará no festival
internacional de folclore da Ponta do Sol e noutras
iniciativas culturais da cidade do Funchal.
Desde a sua fundação, organiza anualmente um
Festival de Folclore, onde participam os melhores
grupos folclóricos e conta também com três gravações
comerciais, onde se podem apreciar os mais diversos
temas folclóricos do concelho de Vila Nova de Famalicão
e do Baixo Minho.
Mas não se fica apenas pelo folclore a atividade desta
associação famalicense. Em setembro de 2009, o Grupo
Etnográfico Rusga de Joane, com apoio da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, decidiu promover
na vila de Joane uma Feira Rural à moda antiga, para
que a população mais adulta pudesse reviver os seus
costumes e tradições e contar aos mais jovens “como
era antigamente”. Foi um verdadeiro regresso ao passado,
onde as tradições comerciais dos finais de séc. XIX
estiveram representadas, desde a venda de produtos
vinícolas e hortícolas, aos animais vivos, ao fumeiro,
pão caseiro, doçaria, artesanato, entre outros. Os jogos
tradicionais e as tasquinhas, onde o vinho doce foi rei,
também não faltaram. Estiveram a feirar grupos de
Famalicão, Guimarães, Fafe, Porto e Santa Maria da
Feira e durante a tarde houve folclore e um encontro de
concertinas. A população de Joane e das redondezas
valorizaram estas manifestações populares, calculando-

se que pelo Parque da Ribeira, na vila de Joane, tenham
passado mais de 5.000 pessoas, o que para além de
exceder as expectativas, como confessa a organização,
motivou a realização, em 2010, da segunda edição do
evento, que obteve ainda mais sucesso. A terceira edição
irá decorrer a 18 de setembro próximo, e a direção da
associação acredita que o êxito continuará a exceder
as expectativas. As reisadas são outra atividade muito
valorizada pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane que,
há 19 anos consecutivos, cumpre essa tradição.
Para assinalar o 20º Aniversário, promoveu, no passado
dia 13 de março de 2011, na Casa das Artes de Vila Nova
de Famalicão um espetáculo Etnográfico, a que chamou
“Vivências de um Povo”, fazendo “transbordar” o grande
auditório de um dos mais prestigiados equipamentos
culturais do país. O prestígio alcançado por esta
associação cultural e artística não tem passado ao lado
dos órgãos de comunicação social, inclusive da RTP,
onde já foi alvo de reportagem no programa
TV – Regiões. Bem se pode dizer que, de Joane, uma
antiga unidade agrária dimensionada pelos romanos, a
meia distância entre Vila Nova de Famalicão e Guimarães,
hoje um importante ponto de passagem de tráfego
rodoviário, onde residem de mais de oito mil habitantes,
o Grupo Etnográfico Rusga de Joane irradia cultura para
o mundo. •
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CARANGUEJO | 22.06 a 23.07

LEÃO | 24.07 a 23.08

VIRGEM | 24.08 a 23.09

BALANÇA | 24.09 a 22.10

Para si o verão será a altura certa
para realizar novos acordos no seu
relacionamento, aproveitando para
curar velhas feridas, em busca de um
maior entendimento, tenha cuidado para
não fazer sobressair os seus próprios
interesses. A sua vida social vai estar
mais intensa, saia mais e vá com os
amigos às festas e demais eventos.
Antes de ir de férias deixe o seu trabalho
organizado, os colegas vão agradecer.
Não abuse da sua saúde.

Será questionado sobre os caminhos
que tem seguido na sua carreira
profissional. Será o que o seu trabalho
é realmente o mais adequado para
exponenciar os seus valores e
conhecimentos? Teste-se. Esta é
também a altura para se desvincular
de outras coisas supérfulas. Não deixe
de dar atenção à pessoa amada.
Reavaliar o caminho é também cuidar
de si, preservando a intimidade e a
sua saúde!à sua vida.

Vai ter muita agitação social e a
promessa de um romance vislumbrase para agosto. A convivência com
pessoas novas trará uma nova
compreensão sobre a vida. Aproveite
e aprenda com isso, pois será útil no
futuro. É um momento de expansão de
horizontes no âmbito profissional, não
descure os pormenores para que possa
vencer os próximos desafios. Faça
caminhadas e medite.

Esta é a altura certa para meditar
sobre a sua personalidade e
descobrir os motivos que têm
causado problemas na sua vida,
encontrando os meios para os
ultrapassar. Descubra-se. Sentirá uma
necessidade de fugir do trabalho,
deixando de lado atividades extras
que não são da sua responsabilidade.
Aprenda a dizer “não”. Beba mais
líquidos e cuide a sua alimentação.

ESCORPIÃO | 23.10 a 22.11

SAGITÁRIO | 23.11 a 21.12

CAPRICÓRNIO | 22.12 a 20.01

AQUÁRIO | 21.01 a 19.02

Sentirá que poderá oferecer mais amor e
generosidade. Vai sentir a necessidade de
viajar, aproveite o momento não apenas
para relaxar, mas também para crescer
culturalmente, desfrute cada momento
de prazer. No trabalho tudo está estável,
apesar de habitualmente confuso. Tente
ser mais comedido nas suas despesas
extraordinárias. Aproveite as noites
tranquilas para caminhar.

Está a passar por um período de
alguma depressão, necessita ser
compreendido e de mudar algumas
atitudes para consigo próprio e com
os que o rodeiam. Apesar disso
encontrará refúgio no trabalho e estará
mais propício a gastar a sua energia
criativa com as suas tarefas, quando,
na verdade, deveria fazer isso cuidando
do próprio corpo e do equilíbrio da sua
saúde. Esteja atento aos sinais.

O romance estará no ar, não deixe
passar ao lado a oportunidade de
amar e ser retribuído. Aproveite as
coisas boas da vida e não se deixe
envolver com pessoas negativas. Use
a diplomacia para ter bom ambiente
de trabalho e gerir conflitos entre
colegas. Cuidado com o excesso
de comida, pois estará propenso
a ganhar alguns quilinhos! Ande
de bicicleta, nem que seja só ao
Domingo de manhã.

Vai ser um período muito agitado, estará
a contar os dias para a chegada das tão
ambicionadas férias. Não gaste todas
as suas energias no trabalho, pois será
ainda mais stressante. Dedique algum
tempo a leituras que lhe enriqueçam
a alma. Cuide do jardim e aproveite
para fazer algumas reformulações na
decoração de casa. O amor está estável
e a saúde também.

PEIXES | 20.02 a 20.03

CARNEIRO | 21.03 a 20.04

Aproveite as férias para visitar
destinos pendentes e partilhe as
suas experiências com os amigos.
A vida romântica também será foco
de intensas atividades, tudo está em
harmonia, desfrute ao máximo. Use a
sua energia criativa para mudar a sua
forma de agir, seja mais espontâneo
e menos formal. Recupere energias
para voltar ao trabalho em plena
atividade.

Atenção às suas finanças! Poderão surgir
novas oportunidades de negócios, mas
anda a gastar mais dinheiro do que deveria
e isso vai trazer reflexos negativos na sua
qualidade de vida. Aproveite os saldos
para cuidar a sua imagem a um baixo
custo. Surgirão alguns conflitos familiares,
não se envolva muito. Coma mais frutas e
grelhados, faça exercício.

TOURO | 21.04 a 21.05

GÉMEOS | 23.05 a 21.06

Depois de uns meses em que as
coisas pareciam paradas, agora estará
cheio de atividade e apto a colocar
as suas energias em boas ações
que poderão, até, trazer melhorias
na vida financeira, lançando-se em
projetos de longo prazo. Aproveite
as oportunidades. Durma mais,
beba menos café e aproveite o sol
com precaução. No amor manterá a
harmonia.a sua dieta.

Estará a passar por um período de
afirmação profissional, valorize os
conselhos dos seus colegas e chefias,
acredite que é capaz de realizar com
sucesso as suas tarefas. É importante
que seja bastante honesto consigo
mesmo para poder, no futuro, tomar
as decisões acertadas. As finanças
andam meio atribuladas, com gastos
inesperados. Faça uma revisão livrandose de tudo o que é supérfluo. Esteja
atento às novas amizades, uma delas
poderá transformar-se num lindo amor.

