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notícias

Colegas
que se

reformaram
Afonso e Costa

Este mês reformaram-se alguns colegas. Da
parte de movimento, referimos neste número
cinco deles, sendo quatro condutores.
Da zona Operacional Nascente, mais propriamente da Póvoa de Lanhoso e de Garfe, o Sr.
Manuel Rodrigues e o Sr. José Costa, e de
Joane o Sr. Afonso Carvalho.
Presume-se que ainda teremos a companhia
deles pelo menos no almoço anual.
A todos os votos de “uma boa continuação”,
como se diz no Minho.

Jerónimo

Manuel Rodrigues

José de Sá Cardoso
“Lembraremos o Sá particularmente pelo
seu trabalho na Póvoa de Varzim, durante
os meses de Verão. Mesmo nos dias mais
movimentados mostrou sempre ser alegre
e detentor de uma grande calma.
É um crédito a favor dele a forma como, desde o primeiro na ARRIVA, abraçou prontamente a nova cultura da empresa, compreendendo que a fusão das empresas que a

constituíam tinha levado a que agora a operação fosse uma só. No trabalho com os
condutores foi sempre justo e imparcial.
Mesmo nos momentos mais complicados
ele abraçou este objectivo e a sua contribuição para a fusão das antigas companhias na ARRIVA é incalculável.”
Dave Brown

DB compra
ARRIVA

David Martin, Director Executivo da ARRIVA, anunciou
no dia 22 de Abril a compra do Grupo pela empresa
alemã DB.
É importante referir que é clara a intenção da DB em
manter a marca ARRIVA, que por si granjeou, ao longos destes anos, uma popularidade fundamentada na
qualidade do serviço produzido.
O congénere de David Martin na DB, Ruediger Grube,
afirmou, de uma forma firme, que esta compra permite
estabelecer uma plataforma de crescente desenvolvimento de negócio regional e urbano, reconhecendo o
valor dos colaboradores da ARRIVA para atingir esse
objectivo.
PUB
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Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,
Esta edição, do seu ARRIVA Jornal, chega
às suas mãos quando está já decorrido o
primeiro mês da Primavera de 2010.
Acabamos de atravessar uma época do ano
que, embora sendo absolutamente necessária para a renovação, é por natureza uma
época mais difícil no que se refere às condições climáticas, foi este ano recheada de
acontecimentos que, um pouco por todo o
lado e por todo o Mundo, afectaram mais
vivamente o dia-a-dia das pessoas, tendo
em algum dos casos infelizmente
consequências de catástrofe que redundaram em muitas perdas de vidas humanas.
É, a meu ver, impressionante a forma como
a Mãe Natureza é capaz de, num muito
curto espaço de tempo, nos dizer “não se
esqueçam que eu estou presente!” e de
nos dar sinais de que, por mais que nós
consigamos fazer de novo, construir e
avançar tecnologicamente, nada conseguimos quando comparados com a força
desses eventos a que, usualmente, chamamos catástrofes naturais.
O mais recente de todos esses eventos foi
a erupção do vulcão na Islândia e que,
como sabemos, através da nuvem de cinzas que gerou, provocou um caos completo nas ligações aéreas afectando, embora
com intensidade diferente, todo o Mundo e
a forma como se desenvolve nos dias de
hoje toda a relação entre os diversos Paí-

ses e Continentes nesta economia global.
Já imaginou, caro Leitor, o que seria do nosso futuro se, por exemplo, o vulcão continuasse a enviar cinzas para a atmosfera e,
realmente, isso fizesse com que os aviões
deixassem de poder voar?
Não será que, através das diversas catástrofes verificadas por todo o Mundo, desde os
terramotos ao vulcão, passando pelas cheias
e enxurradas provocadas pelas chuvas intensas, a Mãe Natureza decidiu este ano perguntar aos cidadãos do planeta se estamos
atentos ao futuro e a procurar acautelá-lo ou
se só estamos a olhar para as agradáveis facilidades do nosso curto prazo?
De igual forma parece ser que, também a
nível da economia, a generalidade dos cidadãos e alguns Países estão muito mais
concentrados em desfrutar do curto prazo,
não percebendo que, gastando acima das
suas possibilidades para satisfazer não as
necessidades mas as facilidades, estarão
a comprometer seriamente o futuro.
Sendo a Primavera a época do ano que, através dos primeiros dias de sol e do despontar
de nova fase dos frutos da natureza, usualmente nos faz sentir um espírito de renovação, esperemos que, a todos os níveis, esse sinal seja
bem interpretado e nos faça perceber que existe uma nova oportunidade que nos é dada, e
que sejamos capazes de a começar a aproveitar já, sendo capazes de viver de forma que
garanta para nós e os nossos filhos um futuro
mais tranquilo e promissor.

Os Jovens são o futuro e a esperança e é por
isso que, sendo também esta época do ano
que representa a fase final do ano lectivo em
que grande parte dos nossos Clientes – os
jovens estudantes – dará um grande passo
no sentido do seu futuro, lhes deixamos uma
referência especial, esperando que aproveitem ao máximo do esforço que o País faz no
sentido de lhes proporcionar a formação que
lhes será fundamental nas suas vidas e que,
olhando para as lições que a Mãe Natureza
nos dá, não se esqueçam que o abuso das
facilidades de hoje pode comprometer seriamente o seu futuro.
Da parte da ARRIVA Portugal poderá o caro
Leitor contar com a continuação de uma
actuação rigorosa no presente com vista a
um futuro seguro da empresa e,
consequentemente, de todos os que nela
trabalham e daqueles que necessitam dos
seus serviços.
Com os votos de que esta Primavera se
transforme realmente no renascer da esperança para todos, agradecemos a sua
dedicação e prometemos fazer tudo o que
esteja ao nosso alcance para ajudar à
construção de um melhor futuro.

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

Marco António Lindo

Mundial de Andebol Escolar
ARRIVA foi o transportador
Braga, Guimarães e Fafe receberam, entre
19 e 27 Março de 2010, o Campeonato Mundial de Andebol Escolar. A organização da
prova foi entregue ao Ministério da Educação
de Portugal pela International School Sport
Federation que, desta forma, reconheceu o
trabalho de promoção da prática desportiva
desenvolvida no âmbito do Desporto Escolar
nacional, mas também todas as qualidades e
capacidades organizativas necessárias à realização de um evento desta dimensão.
O Campeonato Mundial de Andebol Escolar juntou cerca de 900 atletas de 26 países
de todo o Mundo. Vinte e quatro equipas
masculinas e 24 femininas que, em clima
de convívio intercultural, fizeram desta prova a maior manifestação desportiva em torno do Andebol.
O campeonato foi reconhecido como sendo
de interesse público pelo secretário de Estado
da Juventude e do Desporto, estando integrado no Programa Oficial das Comemorações
do Centenário da República Portuguesa.

Desde o início, diversas entidades oficiais
deram o seu apoio à iniciativa, à frente das
quais o Governo Civil de Braga, seguido
pelas Câmaras Municipais de Braga, Fafe e
Guimarães, a Fundação Guimarães Capital
Europeia da Cultura 2012, a Empresa Municipal Tempo Livre e obviamente, a Federação de Andebol de Portugal. Além destas
entidades, diversas empresas deram o seu
contributo. A ARRIVA Portugal foi o transportador oficial, tendo sido reconhecida no final pelas sua elevada qualidade e eficácia,
bem como a simpatia de todos os seus colaboradores destacados.
MUNDIAL DE ANDEBOL
ESCOLAR 2010
Os dias 18 e 19 de Março foram de grande
intensidade para a organização, que, juntamente com a equipa da ARRIVA, organizou
a chegada de todas as comitivas ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
No dia 20, o Pavilhão Multiusos de Fafe re-

oficial

cebeu a cerimónia de abertura dos jogos,
que entretanto entraram na fase de
apuramento de grupos. Esta fase decorreu
durante quatro dias nos diversos pavilhões
que acolheram o evento.
Durante estes dias, além dos jogos, realizou-se um passeio ao Porto, que culminou
com a visita de uma cave de vinho do Porto,
em Vila Nova de Gaia. Também uma noite
de discoteca levou a Braga a maioria dos
participantes, bem como uma outra comitiva que também teve uma importância grande no campeonato: os árbitros.
A 23 de Março, Vila Verde organizou um
grande Arraial Minhoto em honra de todas
as selecções do Campeonato. Entre as
18h30 e as 23h30, a Quinta da Aldeia recebeu as comitivas no seu espaço de turismo rural, onde foi feita uma verdadeira
degustação da gastronomia local e deramse a conhecer diversos motivos turísticos
do Minho em geral. Os quase mil atletas
dançaram ao som do Rancho Folclórico

de S. Martinho de Moure e o Grupo de cantares tradicionais «Os amigos da Paródia».
Na segunda fase, que decorreu nos dias 24
e 25, foram apurados os finalistas. A final
decorreu no Pavilhão Multiusos de Guimarães, onde, no dia 26, na final feminina, a
Áustria derrotou a Sérvia, tendo o jogo de
encerramento reunido as equipas masculinas do Irão e da Eslováquia, tendo os
eslovacos levado a melhor.
Após o encerramento dos jogos, as comitivas foram, quase imediatamente,
transportadas para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
Foi, francamente, com orgulho que a ARRIVA
recebeu este campeonato e com grande
satisfação que, ao fim de dez dias, encaminhou os participantes de volta a suas casas. Constituindo, assim, parte fundamental
de algo que certamente jamais sairá da lembrança de todos os jovens que tiveram a
felicidade de estar presentes no Minho para
este Mundial.
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ORIGENS DO ANDEBOL
O andebol foi, durante muito tempo, considerado um dos desportos mais jovens. Tem
a sua origem na Grécia Antiga, onde se praticava um jogo em que se joga a bola à mão,
sendo assim descrito por Homero na Odisseia. Contudo, o andebol, como desporto
devidamente codificado, só apareceu após
a I Guerra Mundial.
A sua criação é, normalmente, atribuída aos
alemães Hirschmann e Carl Schelenz. No
entanto, o Uruguai reivindica para si a paternidade deste jogo. Para os sul-americanos, o criador da modalidade foi o professor
de educação física António Valeta que, baptizando-a de “balon”, pretendeu fazer uma
réplica do futebol.
O grande incremento do andebol, a nível
mundial, deve-se ao aparecimento do
andebol de sete, em vez do andebol de
onze, praticado originalmente. Esta variante da modalidade surgiu nos países nórdicos, mais concretamente na Suécia e na
Dinamarca, onde, devido ao rigor dos Invernos, se tornava impossível praticar este desporto em campos ao ar livre. A substituição
por salas fechadas obrigou, assim, à diminuição do número de jogadores.

O ANDEBOL EM PORTUGAL
O andebol em Portugal começou a ser praticado com 11 jogadores por equipa, na cidade do Porto, em 1929, introduzido pelo
desportista alemão Armando Tshopp.
A primeira apresentação oficial de um jogo
de andebol teve lugar nessa cidade, a 31
de Janeiro de 1931, mas foi em Lisboa que
foi fundada, ainda nesse ano, a primeira Associação de Andebol, seguida, em 1932,
pela Associação de Andebol do Porto.

>>>

tema de capa

>>>>>
Hino do Mundial de Andebol

Who I want to be
Like the lion in the jungle
Like a tiny busy bee
I don’t want to waste my life
I want to be all I can be
O andebol de sete chegou a Portugal em
1949, pela mão de Henrique Feist, outro cidadão alemão residente no nosso país que
organizou o primeiro torneio oficial da nova
modalidade no Verão de 1949, em Cascais.
Com já se referiu atrás, a crescente popularidade do andebol de sete, tanto no nosso
país como internacionalmente, levou à gradual extinção do andebol de onze que, desde há alguns anos, deixou completamente
de se praticar.
ANDEBOL NO DESPORTO ESCOLAR
O Desporto Escolar é “(...) o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com
objecto desportivo, desenvolvidas como
complemento curricular e ocupação dos
tempos livres, num regime de liberdade de
participação e de escolha, integradas no
plano de actividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo”.
Definindo como finalidades próprias a promoção da saúde, o desenvolvimento da cidadania e a formação de bons candidatos

a praticantes desportivos, o Desporto Escolar é o único serviço do Ministério da Educação que desenvolve actividades pedagógicas num domínio educativo predominantemente relacionado com a motricidade
humana e que organiza actividades interescolas com um carácter sistemático, em
todo o território nacional.
Sendo uma actividade de complemento
curricular, de carácter voluntário, o Desporto Escolar consagra uma excelente oportunidade para que os jovens em idade escolar possam começar a praticar uma modalidade desportiva.
Desde 2001 que o andebol tem uma representação de cerca de 28% de participantes
no Desporto Escolar, com um média de 5
mil alunos por ano, das Escolas do 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, do sector público e privado do
Continente, e que integram os quadros competitivos da modalidade desenvolvidos em
todo o país nos escalões etários que vão
desde Infantil a Júnior.

Give my best, learn all I can
And practice sports of every kind
I’ll grow up to be someone
Healthy body and healthy mind
I say no to all the drugs
Alcohol gives me no thrill
My addiction is my health
I can’t get that from a pill
Ooooh-hooo
That’s my choice
That’s who I wanna be
Ooooooh-hoo
That’s the future I see
In my house or at the beach
Or any other place I can see
I’ll play ball, I’ll run and jump
Because the best things are still free
Healthy food, the sun, the wind
‘cause I have a mind to feed
From my friends and family
I get everything I need
Ooooh-hooo
That’s my choice
That’s who I wanna be
Ooooooh-hoo
That’s the future I see
Ooooh-hooo
That’s my choice
That’s who I wanna be
Ooooooh-hoo
That’s the future I see
Ooooh-hooo
That’s my choice
That’s my choice
That’s who I wanna be
That’s the future for me
That’s my choice
That’s my choice
That’s my choice
That’s who I wanna be
That’s the future for me
CRÉDITOS:
Titulo: Who I want to be
Música: António Mão de Ferro
Letra: Hugo Machado
Arranjos: António Mão de Ferro e Hugo
Machado
Voz: Daniela Galbin
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formação

Natacha Lima Reis

ANTROP

inaugura

o primeiro centro
de formação
de motoristas
de pesados
>>>>>

O secretário de Estado dos Transportes,
Carlos Correia da Fonseca, presidiu a 16
de Março, no Porto, à inauguração do Centro de Formação da Associação Nacional
de Transportadores Rodoviários de Pesados
de Passageiros (Antrop), o primeiro certificado em Portugal para a actividade de formação de motoristas de pesados de mercadorias e de passageiros.
Também presente na sessão, Crisóstomo
Teixeira, presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT),
anunciou que ainda durante o mês de Abril
seriam homologados os cursos elaborados
pela Antrop, visando a obtenção do Certificado de Aptidão para Motorista (CAM), essencial para o exercício da profissão.
A partir daí, garantiu Luís Cabaço Martins,
presidente do Conselho Directivo da Antrop,
a associação poderá avançar de imediato
com as acções de formação, no novo centro do Porto, mas também em Lisboa, ou em
qualquer região do País onde se justifique.
Prevista está ainda a possibilidade de ministrar a formação nas instalações das próprias empresas transportadoras, desde que
o número de motoristas o justifique e as instalações reúnam as condições necessárias. As acções serão desenvolvidas em parceria com a Logistel.
O Centro de Formação inaugurado em Março representa um investimento de mais de
560 mil euros, maioritariamente suportado
pelos fundos do programa comunitário
Equal. É também uma consequência do trabalho desenvolvido no âmbito do programa
Volante XXI, no qual a Antrop foi parceira do
IMTT, da Antram, da Rodoviária do Tejo e do

Grupo Luís Simões.
No âmbito do «Volante XXI» foram adquiridos os dois únicos simuladores de alta definição existentes em Portugal. Um encontrase no Centro de Formação da Antrop, no
Porto, o outro está em instalações da Antram,
em Lisboa, mas ambos podem ser utilizados pelas duas entidades.
A formação específica de motoristas de pesados foi imposta pela directiva comunitária 2003/59/CE, transposta para o direito
nacional pelo decreto-lei 126/2009 de 27
de Maio.
A directiva entrou em vigor em Setembro de
2008 e impõe uma formação inicial específica para os candidatos a exercer a profissão de motorista, e a realização de acções

de reciclagem para todos os motoristas no
activo a cada cinco anos.
No universo das empresas associadas da
Antrop haverá actualmente cerca de 500
motoristas que iniciaram a actividade depois de Setembro de 2008, e que por isso
precisam com urgência da formação inicial. O número de motoristas no activo rondará os 15 mil.
A Antrop representa 120 empresas de transporte rodoviário colectivo de passageiros,
com uma frota de mais de 8 mil autocarros,
empregando cerca de 15 mil trabalhadores. As empresas da Antrop são responsáveis pelo transporte anual de mais de 1.500
milhões de passageiros, percorrendo mais
de 380 milhões de quilómetros.
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Luís Cabaço Martins,
presidente
do CD da ANTROP

Desafio
encarado
“com
grande
entusiasmo”

Na cerimónia de inauguração do Centro de
Formação da Antrop, no Porto, o presidente
do Conselho Directivo da associação, Luís
Cabaço Martins, após os habituais agradecimentos, sublinhou a importância da entrada em vigor da Directiva 2003/59/CE e
do consequente desafio que encerra para
o sector. “Daí que a Antrop, consciente deste desafio, o tenha encarado, desde o início, com grande entusiasmo, participando
activamente em todas as acções ao longo
do processo legislativo, e cooperando sempre com as entidades responsáveis do sector nesta matéria”, destacou.
Para o responsável, a abertura do Centro
de Formação é o expoente máximo do carácter empreendedor da Antrop, sendo que,
conforme referiu, “resta agora o último passo para se dar início a esta nova actividade formativa, ou seja, a homologação dos
cursos de formação pelo IMTT, cujo pedido também já apresentado pela Antrop,
aguarda aprovação que julgamos estar
para breve”.
Luís Cabaço Martins destacou também a

importância do facto de este Centro de Formação estar equipado com um simulador
de alta definição (TRUST3000 Volvo) “que,
tal como outro simulador (TRUST3000
Renault) montado em Lisboa, nas instalações dos nossos colegas da Antram, foi
adquirido no âmbito do Projecto Volante XXI,
pela Antrop e pela Antram, em regime de
compropriedade e com financiamento do
Programa de Iniciativa Comunitária
EQUAL”. “No seguimento dessas aquisições”, prosseguiu, “a Antrop e a Antram
constituíram entre si um consórcio que tem
como objecto a exploração e gestão da
utilização dos simuladores pelos respectivos associados e por terceiros.
É, pois, neste contexto que surge a grande
aposta estratégica da Antrop na área da
formação profissional”.
De acordo com o responsável, a abertura
desta valência irá servir para “prestar uma
formação de qualidade e apta a formar os
motoristas de veículos pesados de passageiros e mercadorias”, cumprindo os objectivos definidos pelo decreto-lei, como a

formação

garantia de qualificação inicial e formação
contínua, obtenção ou renovação do Certificado de Aptidão para Motorista (CAM),
melhoria da segurança rodoviária e a segurança dos motoristas ou
valorização da imagem da profissão de
motorista.
“É com muita confiança que a Antrop quer
continuar a afirmar-se como parceira neste
sector de futuro e contribuir para a promoção activa do transporte público. De referir
como exemplo desse contributo a adesão
da Antrop à Smart Move, campanha conjunta de promoção a nível mundial da utilização dos autocarros, liderada pela IRU. O
transporte público tem a obrigação de ser o
principal agente para a melhoria da mobilidade das pessoas e de desempenhar um
papel crescente e de maior relevo nos sistemas de mobilidade. Assim, promover e
estimular a sua utilização como solução alternativa ao transporte individual não deverá constituir preocupação exclusiva dos
operadores, mas também, em grande parte,
das autoridades responsáveis”, concluiu.
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destaque

Marco Antóno Lindo

História dentro da ARRIVA
GREEN LINE:
The London General Omnibus Company, a
primeira companhia oficial de autocarros em
Londres, foi uma empresa pioneira na organização de excursões aos arredores, fundamentalmente ao fim-de-semana, ainda antes
da I Guerra Mundial. Assim, utilizava autocarros que nesses dias eram excedentários.
No entanto, não passou muito tempo até que
esses destinos de fim-de-semana, como
Westerham, Windsor, St.Albans, Wormley
and Epping Forest, passassem a ser servidos por serviços diários.
O advento da guerra colocou um fim nestas
carreiras, já que os veículos foram requisitados para serviço militar. Embora a paz voltasse em 1918, só nos anos 20 é que os
serviços foram reintroduzidos, e em 1930
havia uma rede de carreiras a ligar Londres
a uma série de cidades e vilas num raio de
cerca de 30 quilómetros.
A General não era detentora de todos esses
serviços, sendo uma parte considerável
operada por outras empresas que, com o
progressivo aumento de circulações, começaram a “entupir” a cidade com autocarros.
Parece incrível que os autocarros, só por si,

80 anos.

provocassem congestionamento no tráfego
e, por isso, a Polícia Metropolitana insistiu
num controle absoluto sobre o licenciamento
de serviços. Claro que só havia serviço porque havia clientes para viajar.
Estava-se em 1924, ano em que é publicado
o «London Traffic Act», que acaba por regulamentar os autocarros de Londres, mas nem
por isso os que vêm dos arredores, cujos
serviços excedecem cerca de 35 quilómetros de raio a partir da Charing Cross.
Encobertos por diversas formas de tornear
as licenças, várias empresas emergem ou
surgem a fazer “serviços piratas” para Londres; algumas até muito respeitáveis.
De referir a New Empress Saloons, de Wood
Green, onde a ARRIVA de Londres tem uma
das suas maiores garagens, com linhas para
Southend, em 1927, a Redcar, com uma carreira de Londres Victoria para Tunbridge Wells,
também nesse ano, a grande Birch Brothers
de Kings Cross para Bedford, em1928, a
Strawhatter Coaches de Luton, para a Central
London Road Transport Station, e até a própria General, a ligar Watford a Golders Green,
em 1929. Imensas outras poderia citar, mas

preferi estas por serem em território predominantemente ARRIVA Londres.
Bem, perante a situação, a solução foi registar algo que unisse esses serviços, que
os regulamentasse e que tivesse um mome
aprazível. Nasceu assim, a 9 de Julho de
1930, a GREEN LINE Coaches Limited.
Históricamente isto é engraçado, porque foi
preciso passarem 50 anos para acontecer
mais ou menos o mesmo em Portugal, especialmente em Lisboa. Tentou regulamentar-se o serviço de expressos, havia tremendos engarrafamentos de autocarros nas
carreiras fundamentais a servir a cidade e
havia um serviço, chamado Linha Verde, a
ligar o aeroporto ao centro da cidade.
Em poucas semanas iniciaram-se serviços
a ligar a Guildford, Brentwood, Sunningdale,
Maidenhead, Ascot, Tring, Welwyn e
Harpenden. Estes eram operados por empresas como a National ou a East Surrey,
em serviço conjunto, mas com marca e cores Green Line.
Muitos outros foram propostos mas não
implementados. No entanto, no dia de Natal
desse ano de 1930, novos serviços come-

çaram a ligar a nova Central de
Camionagem de Poland Street, mesmo no
centro de Londres, a diversos destinos. Estes foram também motivados como resposta a uma crítica excessiva sobre o impacto
que os autocarros tinham no tráfego da cidade. A média não era má. Saíam 25 autocarros por hora desse terminal, mas rapidamente houve uma corrida desesperada à
operação de novos serviços, já que se sabia que um novo regulamento da Comissão
de Tráfego, que entraria em vigor a partir de
9 de Fevereiro, dizia que apenas seria dada
concessão para novas carreiras a quem
provasse a sua viabilidade.
A consequência da corrida a serviços de
uma forma indiscriminada, associada ao
licenciamento consciente pós-Acto de 9 de
Fevereiro, leva a que diversas empresas
vejam os seus serviços falirem, sendo compradas por outras companhias.
Em 1933, a GREEN LINE foi ela própria absorvida pela substituta da General, a recente criada London Passenger Transport
Board, reconhecida facilmente por London
Transport. A central de Poland Street é en-
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cerrada e, entretanto, a London Transport
reorganiza toda a estrutura tanto da Ex-General, como da GREEN LINE.
Adquire ainda os serviços de dez grandes
operadores londrinos e organiza horários,
criando uma eficiente rede de serviços
numa forma competitiva.
Rebenta a II Guerra Mundial e lá são os autocarros requisitados de novo... Mesmo assim, alguns serviços, muito poucos, são
mantidos, embora nem sempre garantidos.
Os autocarros de um piso são convertidos
em ambulâncias após remoção dos assentos. A intenção era ter uma frota de ambulâncias de grande capacidade para poder
evacuar hospitais inteiros em caso de serem bombardeados.
Os autocarros ambulância da GREEN LINE,
felizmente, passavam o tempo inoperativos,
mas, entretanto, a frota que não tinha sido
convertida começa a ser muito útil, já que,
conforme as linhas de comboio são bombardeadas, é necessário reactivar algumas
carreiras por autocarros. De tal forma que
até os autocarros vermelhos da London
Transport começam a fazer também estes
serviços, que, contudo, têm de ser interrompidos a partir de 1942. Inglaterra tem uma
nova frente de batalha ao lado dos norteamericanos contra os japoneses e a falta
de combustível e de pneus obriga a essa
paragem. Alguns dos autocarros vão para
serviço das Forças Armadas norte-americanas, que nunca chegam a devolvê-los.
Em Fevereiro de 1946, os serviços da
GREEN LINE começam de novo, mas nada
como antes. É nessa altura que as carreiras
são numeradas na ordem dos 700, que ainda hoje existe. No Verão desse ano, quase
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todas as novas linhas estão em serviço. Os
turnos de serviço dos condutores eram planeados para que cada segmento do turno
fosse usado na área de Londres, mas que o
intervalo de almoço fosse sempre num ponto mais distante.
Rapidamente a intensidade de serviço que
havia antes da guerra foi atingida de novo,
embora a eficiência da reorganização de
serviço permitisse um ganho de 20% em
quilómetros realizados.
De 25 milhões de clientes em 1947, passouse para 30 milhões em 1952 e, em 1960,
atingiu-se os 36 milhões. Estranhamente, a
partir de 1951 houve uma quebra nos seviços
da London Transport dentro da cidade.
Em 1962 entram ao serviço os novos AEC
Routemaster de dois pisos, com interior de
autocarro de turismo. Tendo maior capacidade de transporte, permitem reduzir alguns serviços. Assim, em 1965 entram ainda mais destes veículos ao serviço. Novas áreas, incluindo zonas novas resultantes do crescimento
urbano, passam a ser servidas. Com a introdução de comboios eléctricos em várias linhas que servem Londres, uma parte de todo
este serviço tem uma quebra razoável.
Algumas carreiras são operadas como circulações e introduz-se, em 1966, o conceito
de “cobrança pelo motorista”. O mesmo acontece nas carreiras 724 (High WycombeWatford-Harlow-Romford), 725 (WindsorKingston-Croydon-Gravesend), 727 (Crawley
-Gatwick Airport-Heathrow-Watford-Luton).
Como se vê por estas últimas, locais turísticos como Windsor ou os aeroportos de
Heatrow, Gatwick ou Luton são servidos directamente por estes serviços.
Os clientes não gostaram que o aumento de

capacidade tirasse circulações e, ainda por
cima, o aumento de tráfego que está a atrasar diversos serviços acaba por contribuir
para uma ainda maior perda de clientes.
No dia 1 de Janeiro de 1970, a GREEN LINE
passa para controlo da NBC, National Bus
Company, a rodoviária nacional dos ingleses. A espiral de declínio dos serviços torna-se imparável e, mesmo reduzindo o custo operativo ao banir o serviço dos cobradores, a contínua redução na cadência de
operações faz com que o serviço em si se
torne muito pouco atractivo, ou até inviável.
Em 1977 tenta revitalizar-se algum serviço.
Compram-se novos autocarros com maior
qualidade de conforto e adopta-se uma política de renovação de frota em cada cinco
anos. Nasce a submarca JETLINK para serviços de ligação a aeroportos e são criados
serviços sazonais para as praias da costa
sul de Inglaterra.
Em 1980, o mercado de serviços de expresso cujas linhas excedam os 45 quilómetros
é desregulamentado e a GREEN LINE pode
estender-se para terminais com mais lógica,
em locais com boa qualidade de tráfego,
como Cambridge, Oxford, Northampton ou
Brighton. Além disso, foram introduzidos serviços via auto-estrada com terminais em locais centrais, de forma a evitar sempre que
possível a necessidade de ligação ao metro.
Ligações aos aeroportos foram desenvolvidas e, para tal, foram criadas novas carreiras como a 757 (de Luton para Londres via
Brent Cross), a 747 (de Gatwick para
Heathrow), a 777 (de Gatwick para Victoria)
e a 767 (de Heathrow para Victoria). Para o
marketing, a questão das carreiras 700 calhou bem, já que a maioria dos voos para
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estes aeroportos era à altura feito com aviões Boeing dos tipos usados para agora identificar estas carreiras: os 747, 757, 767 e 777.
Em associação com outros operadores da
National Express, tornou-se possível ver
autocarros GREEN LINE em locais tão distantes e inesperados como Cardiff,
Wolverhampton, Manchester e Southend.
Em 1989 foi criada uma nova companhia, a
Speedlink Airport Services, actual AirLink,
que assumiu também as sub marcas
Flightline e Jetlink, das empresas sucessoras da London Country. Embora se mantenha o licenciamento da concessão à
London Country, o serviço Speedlink é actualmente propriedade da National Express.
Hoje em dia, as auto-estradas que ligam a
Londres, nas horas de ponta, estão completamente estranguladas pelo trânsito. Desta
forma, aquilo que tinha sido um benefício
para o serviço – a ligação directa por autoestrada – tornou-se um mau serviço.
Como já se explicou em números anteriores do ARRIVA Jornal, a casa-mãe da
ARRIVA, o Cowie Group, adquiriu a certo
ponto a firma George Ewer. Firmas como a
Grey Green, o primeiro operador privado de
Londres na época da Transport for London
ou a London Country, emergente da
privatização da National Bus Company, faziam parte desses grupos.
É desta forma que hoje em dia a marca
GREEN LINE pertence à ARRIVA, que opera
os seus serviços por via das referidas aquisições feitas no passado pelo Cowie Group.
À excepção de alguns serviços feitos por
subconcessão, já sabe que quando for a Inglaterra e usar um GREEN LINE está a ser
servido com a elevada qualidade da ARRIVA.
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Marco António Lindo

Stonehenge,
a obra de Merlin?

Stonehenge tem cerca de 5000 anos e é o
monumento pré-histórico de maior relevo em
Inglaterra. Não existe em qualquer outro local algo assim, sendo tão difícil a sua interpretação como a das pirâmides no Egipto.
Localiza-se a Oeste de Londres e para lá
se chegar, além do comboio, que obriga a
uma segunda ligação, existem os circuitos turísticos em autocarro. Duas linhas
diárias com saída de Londres permitem a
sua visita. O circuito de dia inteiro permite
visitas a outros locais de grande importância, como Bath ou Windsor. Existe também um circuito específico para
Stonehenge, que sai todos os dias da Loja
The Original Tour, em Trafalgar Square,
cerca da hora de almoço. Este só dá para
ver Stonehenge, estando no local por cerca de duas horas.
Até hoje nunca se entendeu bem a mística e razão do lugar. Desde de se afirmar
como um portal para seres de outros locais do espaço, até como templo ao Sol,
este brilhante conjunto de pedras
megalíticas localiza-se nas planícies de
Salisbury.
O nome Stonehenge foi-lhe dado pelos
Saxões. Vem da expressão «hanging
stones», embora haja alguns escritores
medievais que lhe chamem «dança de gi-

gantes». O historiador ou cronista grego
Hecateu descreve o lugar como um notável
templo que afirma ser dedicado a Apolo. Esta
referência é muito recente, e acaba por ser
talvez apenas uma opinião, já que foi escrita apenas 350 anos antes de Cristo.
Stonehenge é todo feito de pedra que veio
das montanhas de Gales. Não é, realmente, explicável a escolha. Com efeito, havendo outras zonas de pedreira em toda a
região, como explicar que se tenham usado pedras com origem a 400 quilómetros
de distância, obrigando inclusivamente a
uma travessia marítima? Nada de especial, dirão alguns, já que 400 quilómetros…
Sim, mas algumas das pedras tem 5 metros de altura e pesam “só” 50 toneladas.
A obra datará de entre os anos 2800 e
1100 antes de Cristo e terá sido erguida
em três fases separadas. Originalmente,
Stone-henge tinha só o circulo exterior, que
mede 86 metros de diâmetro. O círculo interior, que é o que tem as pedras maiores,
mede 30 metros. Havia ainda uma avenida de acesso principal, onde ficavam os
portais de pedra, que marcam o alinhamento do sol e os ciclos da lua.
Analisando-se as pedras viu-se que elas
foram cortadas para encaixar exactamente umas nas outras, o que é incrível, já

que na época não existiam ferramentas
de construção com esta precisão.
Ao meditar sobre os mistérios de
Stonehenge, vale a pena lembrar que, naquela época, diferentes tribos e autoridades contribuíram para a sua construção.
Cada um pode ter tido objectivos diferentes para construir o monumento.
Alguns relatos históricos contam que os
Druidas, uma tribo Celta que habitou a região
da Inglaterra durante o império Romano, fizeram cerimónias aqui, mas sabe-se que não
foram eles que construíram Stonehenge, pois
na altura em que chegaram a Inglaterra, havia já referências firmes sobre a sua existência. Ao que parece, os Druidas herdaram a
tradição, os costumes e os rituais dos primeiros moradores deste lugar.
Acredita-se que este e outros monumentos megalíticos foram construídos pelos
antepassados dos Druidas, por acreditarem que fossem lugares de grande força
para concretizarem seus rituais. Em vez
de templos fechados, reuniam-se nos círculos de pedra, como se vê nas ruínas de
Stonehenge, Avebury, Silbury Hill e outros.
Stonehenge entra em declínio cerca de
1600 anos antes de Cristo. A partir daí regista-se a sua destruição parcial. Apesar
do tamanho enorme, muitas das pedras de-

sapareceram. As menores foram levadas
até por visitantes que queriam ficar com
uma lembrança... Entretanto, logo após o
fim da I Guerra Mundial, em 1918, o local
começa a ser recuperado, e muitas das
grandes pedras que estavam inclinadas e
ameaçando cair foram reerguidas.
Durante séculos, Stonehenge foi cenário
de reuniões de camponeses, mas só nos
últimos 90 a 100 anos é que os seguidores
modernos da cultura Druida celebraram de
novo neste local o solstício de Verão. Foi,
fundamentalmente, a partir de 1964 ou
1965 que milhares de pessoas começaram a reunir-se no local, todos os meses
de Junho, para assistirem ao festival que aí
tinha lugar. Entretanto, a partir de 1985, as
autoridades proibíram tanto a vinda dos
«Druidas» como o festival em si, evocando razões de risco para as pedras, assim
como para a paisagem circundante.
O rio Avalon fica a apenas pouco mais de
três quilómetros de distância e o Mago
Merlin andou por ali... Por isso, há até
quem lhe atribua a responsabilidade pela
construção do mítico local. Quem sabe se
não foi tudo magia…
Actualmente, o lugar é administrado pelo
English Heritage, e o número de visitantes
anuais ronda os 750 mil.
PUB
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literatura
Mafalda Raínho

Eugenio
Montale
>>>>>

Eugenio Montale nasce em Génova, Itália,
a 12 de Outubro de 1896, no seio de uma
família numerosa. Ainda no começo da sua
vida escolar deixa para trás os estudos e
decide dedicar-se a aulas de canto, com
vontade de ser cantor de ópera. O barítono
Ernesto Sivori torna-se seu professor e, em
1917, em plena I Guerra Mundial, Montale
é recrutado para prestar serviço militar. Durante este tempo abandona, obviamente,
as suas aulas… E o seu professor falece.
Depois daquela morte decide desistir do
canto, entregando-se à literatura. Aprende, sem professores, francês e inglês. Descobre as suas ideologias políticas, sempre
influentes em toda a sua vida, e cria uma
forma muito particular de olhar o mundo
pela janela das palavras, tornando-se capaz de ir das poesias até às prosas, sendo
tão alvo de críticas como detentor de
prémios invejáveis.
Em 1923 inicia-se nesta actividade por publicações variadas, nomeadamente críticas. É em 1925 que publica a sua primeira
colectânea de poesias, «Ossi di Seppia»,
que desde logo se torna num dos clássicos

da poesia italiana contemporânea. Publicado pelo anti-fascista Piero Gobetti, inclui
poemas sobre a sua infância, passada em
Liguria, e toda a paisagem desses seus dias,
mas também períodos marcantes da sua
vida, como a Primeira Grande Guerra. Após
esta publicação, Montale assina um manifesto de intelectuais contra o fascismo.
Em 1927 muda-se para Florença, e, no ano
seguinte, torna-se director da livraria
Gabinetto Vieusseux, uma das bibliotecas
e arquivos mais interessantes do seu tempo e mais atractiva para o público, quer
local, quer estrangeiro. Como crítico ajuda
a virar mais atenções para nomes como,
por exemplo, Italo Svevo. No ano de 1929,
os seus poemas começam a ser traduzidos e publicados, pela primeira vez, em
inglês, por T.S. Eliot.
É em Florença que conhece a mulher com
quem, anos mais tarde, virá a casar-se,
Drusilla Tanzi. Estabelecem uma relação
muito profunda e duradoura. E é neste momento próspero da sua vida que tem uma
importante colaboração com o café literário Giubbe Rosse.

Em 1932 publica «La casa dei Doganieri e
Altre Poesie». Em 1939 publica «Le
occasioni», data em que se inicia a Segunda Guerra Mundial… Época também de
Montale abrigar em sua casa escritores perseguidos, como Umberto Saba e Carlo
Levi. Durante esses anos dedica-se à tradução de obras de escritores como Miguel
Cervantes e publica o livro «Finisterre».
Depois da Guerra, torna-se crítico musical
do «Corriere de la Sera» de Milão.
Em 1948 publica dois livros: «Quaderno di
traduzioni» e «La fiera letteraria». E em
1956 publica «La bufera e Altro», livro para
o qual era nitidamente referência a antes
publicada obra «Finisterre». Ainda no mesmo ano, lança «Farfalla di Dinard», com
96 páginas, mas que, ao longo dos anos,
com a mudança de edições, é acrescentado de páginas com novos poemas… Até
que, em 1960, alcança os 273.
Em 1961 é presenteado com a Láurea de
Honra pela Universidade de Roma, logo
depois pela de Milão, a de Cambridge e,
por fim, a de Brasília. Em 1962 publica
«Accordi e Pastelli» e «Satura» e ainda ganha o Prémio Feltrinelli, sendo este também o ano em que casa com Drusilla Tanzi,
que vem a falecer no ano seguinte.
Com este pesado acontecimento na sua
vida, Montale está uns anos sem publicar
qualquer obra, até, em 1966, lançar
«Xenia» e «Auto da fé». E, neste mesmo
ano, Eugenio Montale é nomeado, pelo Presidente da República Italiana, Giuseppe
Saragat, senador vitalício, como reconhecimento de toda a sua desenvoltura e o seu
desenvolvimento nos campos artísticos e
literários.
Com o avançar dos anos, o número de
anos entre as publicações começam a alongar-se e Montale só volta a publicar «Fuori
di Casa» em 1969. Em 1971 publica «Satura», a sua quarta colectânea de poesia,
que se tornou um grande sucesso editorial
e um dos best-sellers da época.
Em 1973 publica «Diario del ’71 e del ’72»,
obra que contém os poemas líricos mais
recentes da sua autoria. E, em 1975, vive o
ponto alto da sua carreira: vence o Prémio
Nobel da Literatura, por sua característica
poesia que, com grande sensibilidade artística, interpretou os valores humanos com
uma visão da vida sem ilusões.
No ano seguinte lança «Sulla Poesia» e,
em 1977, «Quaderno di Quattro Anni», que,
juntamente com outras obras suas, é prova
da abrangência de interesses e da sua versatilidade de escrita.
Em 1980, vem «Altri Versi», que será o livro
com os seus últimos trabalhos, as suas últimas poesias, uma vez que, no ano seguinte, Eugenio Montale falece a 12 de Setembro, em Milão.
Em 1996, é lançada uma obra póstuma, de
seu nome «Diario Postumo», para nos brindar com uma última lembrança deste
nome, pouco (re)conhecido mas de uma
importância incontornável.
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musik by Mok’zz

Jethro Tull

>>>>>

Estava a pensar sobre o que iria escrever
desta vez... Entre o metal extremo e o demoníaco, tive cem ideias. Entretanto, o
queridinho do papzz telefona-me e diz que
o Pedro Pereira, da «Transportes em Revista», gostava de me ver escrever sobre
Jethro Tull. “Ena pá”, disse eu, “mas alguém
escreve sobre uma banda que não arranjou mais nome nenhum se não o do inventor da semeadeira mecânica”? As coisas
que eu sei… Tudo porque o papzz, em vez
de ir pró futebol com os amigos, passava a
vida a contar-me, e à minha irmã, montes
de histórias sobre as coisas mais diversas.
Bem, então, dedicado ao Pedro Pereira, a
quem agradeço o tempo que perde a ler isto,
aqui vai a minha visão da história de Jethro.
«Minstrel in the Gallery» foi o que me atraiu
para a banda. Para mim, Jethro, a princípio,
é difícil de se gostar. É como se houvesse um
estilo que nunca tivesse sido classificado.
A banda começou nos anos 1960, frequentando, fundamentalmente, o circuito de bares. Para
conseguir actuar mais vezes, usava nomes
diferentes. O nome só fica definitivo quando,
em 1968, os seus membros assinam finalmente um contrato para a gravação de um disco.
A figura fundamental da banda, pelo seu
carisma, é Ian Anderson, um escocês que
vivia em Blackpool e que trabalhava num
centro comercial como assistente de vendas. Entretanto, como não se adaptava bem
ao cargo, foi trabalhar para uma banca de

venda de jornais. Li um dia, na «Melody
Maker», que ele aproveitava os intervalos
do trabalho para pensar em música e compor umas coisitas. Estava-se em 1962 quando a coisa se tornou imparável. Tinha de
fazer uma banda e, depois de se reunir com
uns amigos, nascem os «The Blade», que
tocavam fundamentalmente soul e blues.
Algo não corre bem e Ian separa-se dos
«Blade» ao fim de dois ou três anos. Mudam então de nome, adoptando o do
teclista John Evan, aliás, John Evan Smash.
Entretanto, Ian muda-se para Luton, onde
conhece Mick Abrahams, um vocalista e
guitarrista que vinha de uma outra banda
de sucesso muito relativo, os «McGregors
Engine». Juntam-se também Clive Bunker,
baterista, e John Cormick, amigo de John
Evan, que era baixista. Não sonhavam que
iriam partilhar os 40 anos seguintes.
Ian tinha uma vontade muito séria de ser
guitarrista, mas desistiu da ideia por considerar que nunca conseguiria tocar tão bem
como o Eric Clapton. Altamente mesmo foi
que, por causa disso, trocou a guitarra pela
gaita de beiços… Cool! Ainda bem que não
lhe deu para tocar campainha de porta ou
de passagem-de-nível! Vá lá que, com o
passar do tempo, desatou a tocar outros
instrumentos, e muito bem.
Em disco ou ao vivo é clara a evolução, já
que aparece agarrado a saxofone, banjo,
teclados e, é claro, pífaro. Fora de brinca-

deiras, será mesmo que se não fosse esse
dia tenebroso em que o Ian viu o Eric
Clapton no festival de Newport, a banda
tería sido o que foi?
Parte da projecção da banda dá-se nos
pricípios dos anos 1970, por causa de um
álbum muito bonitinho que o papzz tem lá
na casa dele e que dá pelo nome de
«Aqualung». Por acaso o Ian tinha-se “mais
ou menos” casado com uma fotógrafa, a
Jennie Franks, que escreveu quase todas
as letras desse álbum. Deu muito jeito.
Ian fartou-se de ouvir a fotógrafa, especialmente depois de ter conhecido um serzinho
muito belo que dava pelo nome de Shona
Learoyd, que além de ter um corpinho para
usar roupa com números pequeninos, também foi uma forte inspiração para que Ian
assentasse. Dessa eterna ligação nasceram dois filhos. Um rapaz que depois de
grandinho também se dedicou à música, e
uma filhota toda virada para o cinema.
O último album saiu a solo, em 2005, com o
título Ian Anderson «Plays the Orchestral
Jethro Tull».
Lamento, mas não sei por que é que escolheram para a banda o nome Jethro Tull, o inventor da máquina de semear, mas neste caso o
nome foi uma sementeira de êxitos de um valor superior na criatividade musical.
Já chega, Pedro?... Ok, agora vou escrever
para o próximo AJ sobre uma banda onde
ninguém toca pífaro, os Amon Amarth.
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musik by Mok’zz
Mónica Lindo

HEIRS
Oi, leitores!
Afinal, estava eu a pensar que ia escrever
sobre Amon Amhart, quando o senhor coordenador editorial aqui do Jornal estragou tudo,
uma vez mais. Enviou-me um EP com um
papelinho onde dizia: “Ouve bem isto, gaja!”
Alguém que se afirma como o casamento do
obscuro e do claro, a cor e o desespero do
vício contra a exaltação da liberdade e, cito,
“A vingança é minha”, diz o senhor. “Portanto, se teu inimigo tiver fome, alimenta-o, se
tiver sede, dá-lhe de beber, pois ao fazê-lo
encher-lhe-às a cabeça com brasas”.
Francamente, sou burra de mais para entender a dimensão da ideia, mas afinal, tal como
os Midnight Oil, estes também são australianos, o que me dá uma margem de desculpa.
Alchera foi lançado em Maio do ano passado. Entretanto, os Heirs iniciam a partir deste
Verão um tremendo tour pela Europa. A 31
de Outubro e 1 de Novembro vão estar em

Braga, onde já estiveram uma vez o ano passado, e no Porto. Eu não vou porque nesse
fim de semana estou nos copos noutro local,
mas tenho o pappy, que vai lá beber umas
cervejas e depois me manda fotos.
Os Heirs parecem-me passíveis de encaixarem na classe do dark rock, embora as influências de alguns dos seus elementos não
me dêem essa certeza, já que a banda tem
na sua composição alguns ex-membros dos
Whitehorse, de um estilo definitivamente diferente deste, que por vezes raia o instrumental semi-industrial.
Logo na abertura, fico com essa ideia ao ouvir o primeiro tema. Estava quase a adormecer quando repentinamente tudo mudou. Faz
quase lembrar uma banda de metal techno
alemã, com ruídos de vapor a sair no meio de
chapas a serem rasgadas. Depois temos o
tambor em deep, com a bateria em ritmo extremamente cadenciado e rápido, completamente godflesh. Li uma passagem de um outro comentário que o classifica como hipnótico industrial. É capaz, porque o som é
intensíssimo até se desfazer em riffs. No entanto, logo de seguida dispara de novo pelo
hard industrial.
Aqui ninguém canta, nem a solo, nem em coro.

Enquanto digo para mim própria “mas que
coisa tão estranha!”, entra-se no segundo
tema. Estava à espera de algo brutal, como
uma explosão de uma locomotiva a vapor,
quando me saem com uns acordes bué light.
Um tema suave em guitarra acompanhado
por uma batida leve, tipo princípios do rock
cinzento. Mesmo assim, há outra guitarra meio
distorcida que passa de um lado para o outro
nos auscultadores. Depois a coisa muda. As
guitarras distorcem todas e os efeitos de som
explodem. Tal como na faixa anterior, estava
a adormecer quando tive de me levantar à
pressa. Tudo isto acaba no doom total.
O tema seguinte, «Cabal», é a mesma cena,
embora seja ainda mais melodioso. As guitarras, desta vez, acabam por entrar todas
ao mesmo tempo de uma forma suave, menos o baixo, que entra todo distorcido. No
fim é brutal, porque quando já não há mais
som para acrescentar, fica só o baixo, só e
suave até se ir.
Mandril, o tema seguinte, segue o mesmo
caminho do tema anterior, embora talvez seja
mais dark. Os momentos de som mais grave
e denso acho que o provocam. Fiquei a pensar no que ouvi, mas há ainda algo que não
consigo transpor. A componente rítmica é

como que deslocalizada, como se não tivesse a ver com aquele plano.
Outro tema dark é «The White Swell». É definitivamente rock progressivo industrial, com um
complemento melódico muito bonito. Não é,
mas chega a lembrar blues em determinados
momentos, por causa da parte melódica.
Finalmente chegamos à «Russia», o último
tema deste grande EP. Desde que ouvi, um
dia, «Audentity» Klaus Shultze que não ouvia algo tão estranho. Campainhas de porta
misturadas com barulhinhos de brinquedos
diversos, à mistura com explosões. À mistura, as guitarras todas ao mesmo tempo, que
repentinamente desaparecem para se ficar
a ouvir uma espécie de gemidos. Depois a
confusão aumenta e até abelhas se ouvem.
Tudo isto para as guitarras se resumirem a
uma só que, muito distorcida, acaba por
transformar-se no som de um avião a jacto.
Seja lá como seja, é muito bom! Vale a pena
para quem goste mesmo de rock industrial e
metálico ao mesmo tempo.
A banda considera-se como sendo admissível
para quem goste de Hand Of Fatima,
Disappearer ou Windmills By The Ocean.
E não se esqueçam de ouvir Amon Amhart…
e Heirs, é claro.
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Cristina Oliveira | Farmacêutica

Intoxicações Noções Básicas
“Tudo é veneno, nada é veneno…
só a dose faz o veneno”.
Paracelso, séc.XVI

Uma substância tóxica é
uma substância que, ao entrar em contacto com o organismo, pode levar a reacções
mais ou menos graves, podendo mesmo resultar em
morte.
Apesar de geralmente se
associar a palavra intoxicação a uma situação de
ingestão, a intoxicação
pode decorrer por diversas
vias: gastrointestinal (por
ingestão); ocular; respiratória; cutânea (através da
pele); circulatória (contacto com o sangue,
como por exemplo as
picadas de animais).
As intoxicações ocorrem frequentemente,
sendo na maioria dos
casos situações involuntárias, pois vivemos
rodeados de possíveis tóxicos que utilizamos diariamente nas nossas casas, empregos, garagens, etc.
É muito importante o nosso papel na prevenção destas situações, sendo, portanto, aconselhável tomar determinadas precauções :

· Produtos de limpeza e medicamentos devem ser guardados em armários altos ou fechados, fora do alcance das crianças e sempre bem separados dos produtos
alimentares;

· A conservação dos produtos deve ser
feita nas embalagens de origem (por ex.:
colocar um produto tóxico numa garrafa de
sumo pode levar uma pessoa a bebê-lo
involuntariamente);

· Deve manusear
-se os pr
odutos de
manusear-se
produtos
acordo com as indicações da embalagem
(luvas, máscara, outro tipo de vestuário, …)

QUANTO? Qual a quantidade de tóxico que provocou a intoxicação, qual a
quantidade de tempo de exposição;
QUANDO? Há quanto tempo se deu o
contacto;
QUEM? Sexo, idade, peso, outras
informações relevantes (doenças,
gravidez…);
ONDE? Casa, emprego, campo,
praia;
SINTOMA
TOLOGIA? Quais os sinSINTOMATOLOGIA?
tomas apresentados pela vítima.

· Não comer alimentos que se encontrem fora de prazo ou que não foram armazenados de acordo com o disposto na embalagem;
· Os medicamentos não devem nunca
ser tomados às escuras;
· As crianças devem ser sensibilizadas
para os riscos que correm quando tomam
medicamentos sem a presença de um adulto, assim como quando provam ou mexem
em produtos que desconhecem;
· Não dar embalagens vazias às crianças para brincarem;
· As bebidas alcoólicas devem ser guardadas em segurança;
· Não comer bagas ou sementes de plantas desconhecidas.

Em caso de intoxicação, assim como acontece em caso de acidente, é necessário proceder à ajuda rápida e eficaz, sem nunca
perder a calma, sem precipitações.
Existe em Portugal o Centro de Informação Anti-V
enenos (CIA
V)
Anti-Venenos
(CIAV)
V), tutelado pelo
INEM (Instituto Nacional de Emergência
Médica), cujo número de telefone é o 808
250 143.
143 O serviço é prestado por médicos especializados 24 horas por dia, 365
dias por ano. Deve ligar-se para este número o mais rapidamente possível, mas apenas depois de recolhidas as seguintes informações, que facilitarão uma resposta
mais clara e rápida por parte do CIAV:
O QUÊ? Qual o tóxico que se sabe ou pensa ter provocado a intoxicação, como por
exemplo produto, animal, planta (em caso
de necessidade verificar embalagens vazias, equipamento utilizado, local, etc.);
COMO? Qual a via de contacto (ingestão,
inalação);

Encontrando-se na posse destas informações, os médicos do CIAV
darão conselhos de actuação e
informarão sobre a necessidade de ajuda especializada.
Se, por alguma razão, não
conseguir ligar para o CIAV,
deve ligar para o número eu112
ropeu de emergência médica (112
112).
Genericamente, enquanto não chega a ajuda especializada pode tomar-se medidas
simples, com o objectivo de minimizar a gravidade da situação:

· Via Gastrointestinal – é errado proceder-se à indução do vómito sem que tal tenha sido expressamente aconselhado pelo
CIAV. Por exemplo, com determinados produtos, ao proceder-se ao vómito, pode provocar-se queimaduras durante o percurso
de saída do vómito. Por vezes pode dar-se a
beber alguns golos de água ou de leite, de
acordo com o aconselhado pelo CIAV;

· V
ia Ocular – deve lavar-se o olho abunVia
dantemente com água corrente ou soro fisiológico durante 15 minutos, mantendo as pálpebras afastadas, mas deve sempre ter-se em
atenção que a direcção que a água ou soro
devem seguir é do canto interior (por onde
saem as lágrimas) para o canto exterior;
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Ana Luísa Coelho e Nuno Pereira de Sousa | ACES Guimarães/Vizela

SerSaúde
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·V
ia Respiratória – deve eliminar-se a fonte
Via
do tóxico com a maior brevidade possível,
ventilar o espaço e transportar a vítima para
um local arejado, garantindo sempre que a
sua temperatura corporal se mantém;

· Via cutânea – lavar abundantemente a
zona afectada com água durante pelo menos 15 minutos, aproveitando para retirar
as roupas contaminadas durante a lavagem;

· Via circulatória – manter a imobilidade
da zona atingida e apertada vigilância. No
caso de picada de peixe-aranha deve ser
aplicado calor na zona da picada. Em caso
de picadas de outros animais, deve ser aplicado frio na zona da picada.

No site do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) pode ler-se a seguinte frase:
“Vale mais nada fazer, do que fazer errado”.

ganha

imagem e nome
A Unidade de Saúde Pública (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Ave
II – Guimarães/Vizela tem no seu plano de
actividades, entre outros, um programa de
marketing social de saúde nos concelhos
de Guimarães e Vizela cuja finalidade é
contribuir para a promoção da saúde na
comunidade. São responsáveis por este programa o Dr. Nuno Pereira de Sousa (médico
de Saúde Pública), a Dra. Liliana Junot Rocha (psicóloga clínica) e a Enf.ª Ana Luísa
Coelho (enfermeira especialista).
Sendo uma das estratégias de implementação a formação de parcerias comunitárias,
foi organizado um concurso com a Escola
Secundária Martins Sarmento, no qual os
alunos dos 1º e 3º anos do Curso Profissional de Multimédia elaboraram propostas,
com a orientação dos seus professores Dr.
Jorge Faria e Dr. José Faria, para a criação
de um logótipo para o referido programa,
bem como o cabeçalho da página do nosso site.
A apresentação dos trabalhos decorreu no
dia 2 de Março, na biblioteca da escola,
perante uma plateia atenta e interessada. O
júri foi constituído pelos três responsáveis
do programa, uma engenheira publicitária
do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, IP
(Eng.ª. Margarida Azevedo), um representante de cada uma das autarquias (Dra. Isabel Baptista e Dra. Dora Gaspar) e um representante da Escola (Dra. Raquel Silva).

Após a deliberação do júri, que se revelou
difícil devido à excelência dos trabalhos
apresentados, foi vencedor o logótipo que
passámos a utilizar, o qual baptizou o programa com o título «SerSaúde». O grupo
vencedor é constituído pelas alunas Ana
Baptista, Ana Freitas, Bruna Freitas, Marina
Silva e Marina Pereira.
Após a conclusão dos trabalhos foram distribuídas lembranças, cedidas gentilmente
pelas duas autarquias a todos os participantes. Os vencedores foram ainda contemplados com dois vales de compras, um da Livraria Ideal e outro de uma loja multinacional com livros, música, filmes, gaming, fotografia, vídeo, som, imagem e telecomunicações, patrocinados pela Livraria Ideal, Hotel Ibis Guimarães e os responsáveis pelo
programa.
No final, a escola ofereceu um lanche preparado com produtos elaborados pelos alunos do Curso de Restauração (variante Cozinha e Pastelaria), que se revelou uma surpresa muito agradável para todos os envolvidos, rematando assim, uma tarde animada e muito produtiva.
ESCOLHA MELHOR, PELA SUA SAÚDE!
Integrado no «SerSaúde» e no Programa de
Vigilância e Oferta Promotora de Saúde nas
Máquinas de Venda Automáticas de Alimentos nos Concelhos de Guimarães e Vizela,
estamos a disponibilizar cartazes autocolantes para um consumo alimentar respon-

sável, que têm como alvo a população adulta
dos concelhos supramencionados.
Estes cartazes foram elaborados pelo Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, IP, tendo por base um estudo realizado e disponível para consulta no seu site.
Os cartazes estão a ser afixados junto das
Máquinas de Venda Automática de Alimentos, de modo a que os seus utilizadores possam ser alertados e orientados nas suas
escolhas alimentares. Estão a ser distribuídos em hospitais públicos, hospitais ou clínicas privadas, nas diferentes unidades e
extensões de saúde do ACES Guimarães/
Vizela, estabelecimentos de Ensino Superior público e privado, autarquias, juntas de
freguesia, centros comerciais, estabelecimentos comerciais, bares, discotecas, instituições públicas e associações, clubes
recreativos ou desportivos e empresas que
possuam Máquinas de Venda Automática
de Alimentos (MVAA) com utilização destinada aos seus funcionários e/ou clientes.
As políticas facilitadoras de acesso a alimentos e bebidas saudáveis são consideradas determinantes para a concretização
de uma alimentação saudável, pelo que a
afixação destes cartazes é extremamente
importante.
A brochura Máquinas de Venda Automática
de Alimentos – Princípios Orientadores está
disponível em pdf para download no site
«SerSaúde» (http://ssaude.wordpress.com).
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Natacha Lima Reis

Festa das

Cruzes

Ainda há
muito
para ver

>>>>>

A integração das comemorações do 25 de
Abril é uma das grandes novidades do programa da Festa das Cruzes de Barcelos
de 2010, que começou no dia 24 e prolonga-se até 2 de Maio. O Dia da Liberdade foi
um dos destaques da programação deste
ano, com a Revolução dos Cravos a ser
assinalada de forma oficial pelo Município.
Além de conversas, espectáculos musicais
e da sessão solene na Câmara Municipal,
está ainda patente uma exposição intitulada
«Liberdade», alusiva ao tema.
Este ano, a Festa das Cruzes coincide também com final dos trabalhos de recuperação da talha dourada do altar-mor e do altar da Senhora das Dores do Santuário do
Senhor Bom Jesus da Cruz, trabalho que
custou cerca de 130 mil euros.
No dia consagrado ao Bom Jesus da Cruz
(3 de Maio, feriado municipal), o realce vai
para a procissão, que sai às 17 horas, percorrendo o centro histórico da cidade de
Barcelos.
Quanto à música, e depois de por aqui já
ter passado Fernando Tordo, destaque
para Rita Redshoes (sexta-feira, 30), Rui
Veloso (sábado, 1 de Maio) e Emanuel (domingo, 2). Além da programação musical,
religiosa e desportiva, a Festa das Cruzes
terá ainda actividades ligadas à arte e ao
recreio.

A denominada primeira grande romaria do
Minho, que começou a ser assinalada em
1504, é promovida pela Câmara Municipal
de Barcelos e organizada pela Empresa
Municipal de Educação e Cultura, com o
apoio do clero barcelense, da Irmandade
do Senhor da Cruz, e de juntas de freguesia do concelho.

FRENTE FLUVIAL DO RIO CÁVADO
RECEBE NOITES ACADÉMICAS
NA FESTA DAS CRUZES
A Frente Fluvial do rio Cávado vai animar
as noites académicas da edição 2010 da
Festa das Cruzes. O espaço recuperado a
montante da Ponte Medieval de Barcelos –
situado entre a antiga e a nova Piscina Municipal – vai abrir para dar lugar à «Meia
Queima» do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave (IPCA), em articulação com a Casa
da Juventude de Barcelos. Trata-se de uma
primeira parte das grandes noites da Queimas das Fitas do estabelecimento de ensino superior de Barcelos, com DJ’s convidados e muita animação no decurso da
Festa das Cruzes.
A primeira grande noite no novo espaço
da Frente Fluvial vai acontecer no dia 30
de Abril, às 22h15, ao som do DJ 2 Sexy
Sound. O DJ Alexandre Silva anima a noite
do dia 1 de Maio, também depois das dez
da noite. O último convidado, DJ Luís
Gonzalves, apresenta-se na Frente Fluvial
na noite do dia 2 de Maio, véspera de feriado municipal.
A «Meia Queima», na Frente Fluvial, terá
ligação à Queima das Fitas do IPCA, a decorrer no Campus do instituto, através de
autocarro directo. Na Queima das Fitas do
IPCA virão actuar os X-Wife, dia 29 de Abril,
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os Santos & Pecadores, a 30 de Abril, Quim
Barreiros, no dia 1 de Maio, e Tiago
Bettencourt & Manta, no dia 2 de Maio.
O Município de Barcelos apoia a realização da Queima das Fitas do IPCA.

>>>

São dezenas as actividades desportivas de
que os barcelenses e visitantes da cidade
do galo vão poder usufruir durante a Festa
das Cruzes. As modalidades são diversas
e para todos os gostos, numa mão cheia

passeio

de boa disposição que só o desporto pode
trazer.
O programa é promovido pela Empresa
Municipal de Desportos de Barcelos, em
articulação com a Autarquia e com a Empresa Municipal de Educação e Cultura de
Barcelos, e apresenta um naipe arrojado de
ofertas, desde judo, ao ténis e ao futebol,
passando pela patinagem ou pelo jet sky.
Assim, o dia 24 de Abril, o primeiro do programa da Romaria de Barcelos, foi marcado pelo basquetebol para as escolas, que
decorreu na Praça Pontevedra, futebol de
veteranos – com alusão ao Centenário da
República – no Estádio Cidade de Barcelos, uma «Caça ao Tesouro Subaquático»,
no rio Cávado, o início do «1º Encontro de
Vespas Minho/Galaico», entre Barcelos e
Galegos S. Martinho, e o «Troféu Galo de
Barcelos» em patinagem de velocidade,
que terminou no dia 25, na Avenida Dr.
Sidónio Pais.
O IV Torneio Internacional de Judo decorreu também no dia 25 de Abril, no Pavilhão
da Escola Secundária de Barcelos. Neste
dia teve ainda lugar o 21º Passeio Turístico
Todo-o-Terreno «Transcávado», com partida de Barcelinhos, e o «Derby de
Atrelagem» – campeonato nacional –, na
Quinta de Santa Maria.
PUB
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vinhos

Ricardo Patrício, in revista Paixão pelo Vinho-Wine Passion

Quinta de

Paços
O director geral da Quinta de Paços, Silva
Ramos, orgulha-se de em 1974 ter introduzido novidade em Barcelos quando optou pela
vinha em cruzeta. Quase duas décadas mais
tarde (em 1992) voltou a inovar quando dispôs a vinha em cordão simples, a 1,70 metro
do solo. Mais recentemente, entre 19951997, a adopção do cordão ascendente bilateral a um metro de altura, inspirada na proposta de um especialista em viticultura australiano, acentuou essa veia de vanguarda.
Resultado: um Arinto feito em barricas de
carvalho com 12,5 por cento de álcool. “Considero que a região dos vinhos verdes é muito atrasada e procuro estar actualizado, fazendo o recomendável pelas investigações
mais recentes”, afirmou Silva Ramos.
A Quinta de Paços procura produzir vinhos
“com particularidades”, segundo “padrões
invulgares” que visam a melhor relação possível entre qualidade/preço. Um dos grandes objectivos desta casa é conseguir a produção de vinhos duráveis, “contrariando a
tendência dos Vinhos Verdes, que devem ser
bebidos num ano”. Aliás, em termos
enológicos, os vinhos da Quinta de Paços
opta por uma maceração parcial com película, cuja intenção é melhorar os aromas. O
sucesso desta “aposta em qualidade elevada” tem sido reconhecida por críticos
especializados e em Concursos Internacionais.

HISTÓRIA SECULAR
A história da Quinta de Paços remonta ao
século XVI. Já no século XVIII, foi dividida entre
dois lados de uma só família, sendo que em

1800 um casamento voltou a unir ambas as
alas da casa. O conservador de Barcelos,
Teotónio José da Fonseca, foi proprietário
da casa durante grande parte do século XX e
responsável pela sua projecção na região.
Em 1993, quando Silva Ramos chegou à
casa, o estábulo foi transformado em adega
devido à sua paixão pelo vinho. A propriedade contempla dois mil metros2 de telhados,
sete hectares de área bruta e duas quintas
que perfazem um total de 15 hectares, com
um preenchido por vinhas de Branco (Fernão
Pires e Arinto) e outros dois de vinhas de Tinto (Touriga, Aragonez e Merlot). O ano de
2006 foi o terceiro de produção contínua e
daqui por mais dois a Casa de Paços conta
ter “vinhos tintos decentes de regional
Minho”.
Actualmente, a Quinta de Paços está num
débil estado de conservação resultado da
impiedade do tempo. Com efeito, está em
curso um plano de recuperação de toda a
estrutura. “O objectivo final é ter uma casa
que sirva simultaneamente para que possamos habitar, outra onde vive o pessoal e outra para adega”, afirmou Silva Ramos. As
obras de recuperação deverão ficar concluídas daqui por dois anos. Para lá da recuperação estrutural, o projecto de recuperação
da Casa do Paço prevê, em específico, a
reconversão a sala de engarrafamento, a
criação de uma sala vínica num piso superior destinada à realização de eventos, o desenho de um jardim junto ao espólio arbórea
da mata que a circunda. Em paralelo, a Quinta de Paços espera “consolidar a aposta do
vinho de forma planificada”. Por conseguin-

te, “estamos a duplicar as vendas e prevemos que continue nesse ritmo”, acrescentou o próprio.
A filosofia da gestão da casa é “dar um passo de cada vez”. Silva Ramos, economista
apaixonado pela química, prefere não ultrapassar das 200 pipas de produção, de maneira a conseguir alcançar outro objectivo:
“vender quase tudo engarrafado – é essa a
minha guerra, conquistar o mercado”.
Silva Ramos é economista de formação, mas
sempre teve uma forte paixão pelo vinho,
herdado do pai. O fenómeno químico da transformação sempre deixou Silva Ramos “maravilhado”. Nas décadas de 70 e 80, foi consultor de adegas cooperativas na região do

Quinta de Paços
Rio Côvo Stª Eulália
Rua Dr. Teotónio da Fonseca, 171
4750-484 Barcelos
T. 253 897 109 | 226 184 692
www.quintapacos.com
geral@quintapacos.com

Douro e do Dão, onde se aproximou com
mais intensidade do universo da viticultura.
Adepto confesso do minifúndio, Silva Ramos
é da opinião de que “na agricultura, ou a
pessoa faz alguma coisa com marca própria
ou está perdida”.
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pão

gastronomia
Rodrigo Abreu | Nutricionista

Faça o
à sua imagem
Quem disse que o pão é todo
igual? Ou que tem de ser feito
da mesma maneira? São
inúmeras as possibilidades de
ser criativo e explorar as suas
várias facetas. Com ervas
aromáticas, sementes,
azeitonas, com menos sal e
mais fibra… Está na sua mão
fazer a escolha para
diferentes momentos do dia!
O pão é uma excelente fonte de energia!
Nutricionalmente pertence ao grupo dos
cereais e é um fornecedor nato de minerais
(sódio e potássio), vitaminas do complexo
B (B1, B2, B5), fibras e hidratos de carbono
(amido) de absorção lenta. Não é por acaso que este alimento está na mesa na primeira refeição e ao longo do dia. Esta composição ajuda a regularizar os níveis de
açúcar (glicemia) no sangue, auxilia o trânsito intestinal e garante a sensação de
saciedade prolongada.
Reconhecendo estes benefícios, não custa
imaginar que se adicionarmos outros ingredientes – cebola, especiarias, ervas aromáticas, azeitonas - conseguimos ingerir um
pão nutricionalmente ainda mais completo,
saboroso e adaptar o seu consumo aos diferentes momentos do dia. O mito de que o
pão engorda ainda paira na cabeça de
muitas pessoas. Todavia, importa relembrar
que o que aumenta as calorias de uma refeição não é o pão, por si só, mas a forma
como este é consumido.
DE MANHÃ PARA DAR ENERGIA!
O hábito leva-nos a optar pelos sabores de
sempre: fiambre, queijo, chocolate, doce
que muitas vezes aumenta as calorias do
pão. Mas esquecemos que o pão pode ter
outros sabores: Orégãos, tomate, alho, cebola, azeitonas… A possibilidade de fazer
pão em casa tem a vantagem de que pode
escolher as melhores farinhas, fermento,
ingredientes e criar o pão do seu gosto, e
em função das suas necessidades
calóricas.
O pequeno-almoço, sendo a primeira refeição do dia, deve ser reforçado para repor
os níveis de energia para as primeiras horas da manhã. Se não consegue resistir ao

aroma do pão acabado de fazer, agora imagine se o pão estiver “recheado” de, por
exemplo, muesli. De uma forma simples estará a adicionar à fatia de pão mais fibra,
frutas desidratadas (passas, coco banana,
ananás, papaia...); frutos secos (nozes,
amêndoas, avelãs), ricos em ácidos gordos
essenciais. A grande variedade de ingredientes do muesli que poderá acrescentar à
farinha, contém ainda diversas vitaminas e
minerais, que contribuem para os desejáveis aportes nutricionais.
A merenda é outro momento do dia a valorizar. A pensar em si e nos seus filhos, o pão
ficará mais apetecível se lhe juntar especiarias, ervas aromáticas ou fruta. Assim, ao
adicionar orégãos, canela, passas, leite ou
mel está a garantir que ingere menos bolos,
folhados ou croissants, que geralmente têm
maior valor calórico. Outra vantagem é que
consegue, sem dificuldade, reduzir a quantidade de ingrediente adicionado, de gordura e sal, já que o sabor emprestado pelos
novos ingredientes permite-lhe ter um pão
saboroso e apetecível ao olhar.
À NOITE PARA RECONFORTAR!
Mesmo nas refeições ligeiras, o pão feito
em casa é uma alternativa mais saudável
às refeições pré-confeccionadas, normalmente com teor de gordura e sal acima do
recomendado. Saboreado com peso e medida, poderá adicionar ao seu pão cebola,
azeitonas, pedacinhos de bacon. Se bem
que estará a adicionar algum valor calórico
ao pão, a verdade é que a refeição fica mais
equilibrada se acompanhar com uma sopa
de legumes ou hortaliças, saladas frias, sem
outros hidratos de carbono (ex. massas). No
fundo, poderá fazer uma refeição ligeira
para o final do dia, sem recorrer a alternativas menos equilibradas como folhados, fritos ou panados.
O pão enriquecido pode ser enquadrado
numa alimentação equilibrada, basta consumi-lo de forma mais adequada e ajustando as quantidades ingeridas. Por outro lado,
também aprenderá a preparar, por exemplo, sandes menos calóricas, uma vez que
o sabor emprestado por estes novos ingredientes ajudará a reduzir a gordura e sal
presentes dos acompanhamentos mais tradicionais. No fundo, é seguir os passos dos
nossos avós, e voltar a fazer o pão em casa,
ao seu gosto! A sua criatividade é o limite!
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Frederico Fonseca | fredmf@gmail.com

Energias

renováveis

e ambiente

Antes da Revolução Industrial, todas as
emissões de Gases com Efeito Estufas (GEE)
decorrentes das actividades humanas eram
completamente absorvidas pelas florestas
e pelos oceanos, tornando o seu impacto
nulo para o meio ambiente.
Contudo, após aquela revolução, em que
surgiram as máquinas a vapor e os motores
de combustão interna, começou a utilizarse combustíveis de origem fóssil (carvão e
petróleo). Devido ao grande progresso proporcionado pelas máquinas e pela elevada
disponibilidade desses combustíveis, houve um crescimento exponencial do seu consumo ao longo dos anos, aumentando consequentemente as emissões de GEE (provocado pela queima desses combustíveis)
e causando danos ao meio ambiente – tais
como o agravamento do efeito estufa (responsável pelo aquecimento global da temperatura terrestre) –, que se foram agravando com o passar dos anos.
Todavia, devido à elevada dependência
tanto do consumo, como das importações
por parte dos diversos países, a economia dessas nações tornou-se muito vulnerável ao preço do petróleo, que começou a ser alvo de especulações e utilizado como arma política, desencadeando
graves crises económicas.
O choque petrolífero de 1973 foi um grande golpe na economia dos diversos paí-

ses, alertando para a necessidade de serem criadas alternativas a essa fonte energética, de modo a ficarem menos dependentes dos países exportadores de petróleo, que na sua grande maioria também
são países politicamente instáveis (países
árabes e africanos).
Foi a partir desta data que foram resgatadas
ideias antigas, tais como a utilização do
vento como fonte energética, e realizados
investimentos para o desenvolvimento de
novas tecnologias tendo como objectivo
gerar energia eléctrica utilizando uma matéria-prima renovável, ou seja, que nunca
se esgotasse e que estivesse disponível em
todos os países.
O agravamento do efeito de estufa gerado
pela queima massiva de combustíveis fósseis, que tem como consequência o aquecimento global, aliado ao aumento do custo
dos combustíveis, trouxe grandes investimentos no sector energético, nomeadamente em energias provenientes de fontes renováveis. Criou-se, assim, uma nova economia mundial, a chamada «economia verde» ou «economia de baixo carbono»
(«low-carbon»).
Depois de, no último número do ARRIVA
Jornal, ter sido feita uma referência à energia eólica, neste e nos seguintes iremos dar
a conhecer um pouco mais sobre os princípios de funcionamento que estão por trás

da energia eólica, fotovoltaica, biocombustíveis (biomassa, biodiesel, bioetanol) e energia hídrica, que são as principais tecnologias empregues mundialmente.
BIOCOMBUSTÍVEIS
Todos os organismos capazes de realizar
fotossíntese (ou derivados deles) podem ser
utilizados como biomassa. Podem ser aproveitados os restos florestais e a matéria orgânica que, de outro modo, seriam desperdiçados, para serem utilizados como combustíveis. Exemplo: restos de madeira, estrume de gado, óleo vegetal ou até mesmo
o lixo urbano.
O seu impacto para o meio ambiente é considerado nulo, pois considera-se que a planta, durante o seu tempo de vida, já absorveu
todo o CO2 que a sua queima irá originar,
criando assim um ciclo fechado.
BIOMASSA
Um exemplo de biomassa é a lenha utilizada nas lareiras para proporcionar o aquecimento das casas. Hoje muitas das casas já
substituíram a lenha pelo gás natural ou pelo
diesel (ambos combustíveis fósseis que
emitem CO2).
Actualmente são produzidas Pellets, que
são pequenos fragmentos concentrados de
biomassa, com um poder calorífico mais
elevado do que a lenha e que não produ-

zem tantos resíduos em consequência da
sua queima.
A desvantagem da biomassa está na sua
logística, ou seja, no fornecimento constante da matéria-prima, o que poderá causar
falhas no abastecimento de energia aos utilizadores mais distraídos.

BIODIESEL, BIOET
ANOL E BIOGÁS
BIOETANOL
São combustíveis de origem biológica não
fóssil. Normalmente são produzidos a partir
de uma ou mais plantas (biodiesel), através
do lixo (biogás) ou de estrume de animais
(biogás).
Todo material orgânico gera energia, mas o
biodiesel ou bioetanol são fabricados em
escala comercial a partir de produtos agrícolas como a cana-de-açúcar, a mamona,
a soja, a canola, o babaçu, a mandioca, o
milho, a beterraba ou a colza.
Actualmente, a utilização desses combustíveis tem-se expandido mundialmente. Existem já frotas de carros e autocarros a operarem unicamente utilizando biocombustível ou uma mistura ( biodiesel + diesel ou
gasolina+ bioetanol), reduzindo assim as
suas emissões de CO2 .
O caso mais famoso é o do Brasil, país pioneiro na produção de bioetanol a partir da
cana-de-açúcar, onde a sua frota automóvel actual é maioritariamente abastecida a
bioetanol.
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livro

Cristina Pimentel

Troleicarros
Porto
em livro

Mais do que apresentar a história de um meio
de transporte já desaparecido, o livro dedicado aos troleicarros do Porto, recentemente
editado pela Região Norte da Ordem dos Engenheiros, constitui uma sincera e sentida homenagem aos veículos que, durante 39 anos,
fizeram parte integrante da paisagem urbana
da cidade do Porto e seus arredores.
O livro, coordenado pelo Eng.º António Vasconcelos, apresenta-se profusamente ilustrado com imagens únicas dos troleicarros
na cidade do Porto, desde a sua origem, em
finais da década de 1950, até à sua retirada
de circulação, a 27 de Dezembro de 1997.
A qualidade documental e fotográfica das
imagens, a concepção gráfica, de excelente qualidade, e o conjunto muito diversificado de autores transformam este livro num
exemplo ainda pouco usual entre nós de
como a história dos transportes, contada
através de um dos seus mais importantes
protagonistas – os veículos que a materializaram – pode atingir um público muito diversificado e suscitar um sem número de
memórias e de questões.

do
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viagens da minha terra

Teresa Alves

Viagem à juventude
de autocarro no Alto Tâmega

Por ver aqui no ARRIVA Jornal
histórias de autocarros em
viagem, perdidos no meio da
neve em noites de consoada,
onde calhava, em viagens de
França para Portugal, lembreime desta história, ocorrida na
mesma estrada onde víamos
passar tantos desses
autocarros a caminho de
França.
No início da vida profissional, tive, ou melhor, eu e a minha amiga do curso de Serviço Social tivemos, uma experiência em
grande com uma dita...camioneta.
Situemo-nos numa viagem nas “camionetas” do Alto Tâmega, no ano de 1988.
Movía-nos o entusiasmo de jovens profissionais nos compromissos do seu primeiro emprego como assistentes sociais. Estava marcada uma reunião em Vila Real e
tínhamos resolvido dormir em Chaves –
diga-se de passagem que a minha amiga
Gabriela, moça de boas cores e coração
forte, é de Mogadouro. Vamos ver mais à
frente que o facto dela ser transmontana
nos livrou de uma forte larica!
A noite em Chaves foi tranquila. Dormimos numa pensão de segunda categoria, mas quentinhas, e, com muitos risos
à mistura, preparámos a dita reunião, ou
seja, imaginámos o que se ia passar, não
sabíamos
bem
o
quê,
mas
percepcionámos que de certo modo era
importante. Primeiro emprego, entusiasmo para mudar o mundo, alguns namoros em carteira (eu claro, porque a
Gabriela só sonhava com o seu moço da
terra, em ter filhos e, sabe-se lá porquê,
em viver no Porto)...

Bom, mas a tal viagem começou, como
disse, em Chaves. Estava um dia frio e
tínhamos ouvido dizer que vinha um
nevão. Eu assustei-me, mas a minha amiga riu-se com o à-vontade de quem já
tinha no pêlo uns 21 rigorosos Invernos
transmontanos. Ainda por cima era filha
de lavradores – antes de vir estudar para
o Porto, já se tinha levantado muitas madrugadas para ajudar os pais na lavoura,
ao contrário de mim, rapariga citadina,
urbana, intelectual, um pouco comodista, que vivia com o sonho de que a vida
ia ser um mar de rosas, de viagens de
camionetas e de outros meios de transportes... O certo é que, de transportes
públicos e das suas aventuras, o mais radical que tinha feito eram as viagens de
troleycarro, o 9 e o 29... Mas essas aventuras ficam para contarmos noutro dia.
Bom, lá fomos. Sentámo-nos nos nossos
lugares e o cheiro a estofos de veludo
bafientos fazia-se sentir, tanto mais que
as janelas tinham de ir fechadas porque
estava um frio de rachar. A viagem começou, em grande cumplicidade. A Gabriela
e eu, como se tivéssemos começado a
vida ali – se calhar não nos enganámos,
alguma coisa começou ali... Sem dúvida

que a viagem para o que iria ser uma vida
profissional de entusiasmo e desamores
como assistentes sociais começou ali,
numa viagem de camioneta da Tâmega.
Saímos da cidade e fomos serra acima,
curva e contracurva, e mais curva e mais
contracurva... Por vezes tinha a sensação
de que íamos bater num galho. Às vezes
até batíamos, mas o que é certo é que o
motorista guiava a dita cuja com o jeito de
quem passa as mãos nas costas de uma
mulher, com suavidade e firmeza ao mesmo tempo. Eu enjoei claro, como seria de
esperar, mas aí a culpa não pode ser deitada ao esforço e à habilidade do motorista, dado que enjoo sempre. Só se conduzir eu a camioneta, o que é difícil, porque
não tenho nem o jeito, nem o engenho.
Lá seguimos. A neve caía, e eu, apesar
de tudo, até estava a gostar. Era, de facto,

linda, a paisagem! É indescritível o que
sente quando vemos neve a sério pela
primeira vez, e ela envolve os nossos sonhos de juventude. Pela janela da camioneta, o manto branco cobria tudo: a viagem, a nossa amizade e a camioneta, que
seguia a sua viagem nas estradas do Alto
Tâmega.
Estávamos neste embalo quando, para
nosso espanto, a camioneta começou a
resvalar e as curvas começaram a ser
feitas com a sua traseira a sair da estrada. Tivemos de parar e, sem grandes
condições para continuar, ficámos ali um
bom par de horas. Ou dois pares de horas, não me recordo. Sei que a fome começou apertar e lembro-me de que, tal
como vos disse no início, nos safou a
merenda transmontana e previdente da
Gabriela, composta por salpicão e broa.
Até hoje, passados 22 anos, eu e a
Gabriela rimo-nos desta aventura quando falamos ao telefone, sonhando com o
dia em que viajámos na camioneta da
Tâmega e ficámos presas na neve algures a caminho de Vila Real, com a vida
toda pela frente, uma grande amizade e
muito entusiasmo profissional que, ainda
hoje, viajam connosco.
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horóscopo

Maio
Junho

PEIXES . 20/02 A 20/03
Viverá um momento de pleno equilíbrio.
Tudo à sua volta contribuirá para a sua
felicidade. Desfrute este período em
pleno, renove energias. No trabalho terá
uma tarefa mais exigente mas conseguirá
terminar com êxito. No amor tudo vai
bem. Abuse da fruta, algumas vitaminas
serão vantajosas para as suas forças e
bom humor.

GÉMEOS . 23/05 A 21/06
Questões familiares, emocionais e
profissionais pedem a sua atenção. A sua
carreira será o seu grande desafio, invista
nela vai valer a pena. Valorize a sua
relação amorosa, podem surgir alguns
problemas. Hidrate-se, beber mais água
será fundamental para o seu bem-estar.

VIRGEM . 24/08 A 23/09
Período de mudança. O seu esforço nos
estudos vai ser recompensado. Na empresa o trabalho de equipa funcionará melhor
que nunca e o ambiente de trabalho será
motivador. No amor prepare-se para algumas desavenças mas não as valorize, não
discuta e aceite calmamente as opiniões do
outro. Evite gorduras e fritos, o seu colesterol
vai ter tendência para aumentar.

SAGITÁRIO . 23/11 A 21/12
Responsabilidade é a palavra-chave. Os
investimentos que fez precisam da sua
atenção e acompanhamento. Notará
mudanças emocionais mas não deixem
que afectem o seu trabalho. A sua
relação amorosa manter-se-á estável.
Procure dormir mais à noite e privilegie
sete horas de sono diárias.

CARNEIRO . 21/03 A 20/04
A rotina instalada irá sofrer um abalo. A
mudança espreita, faça as suas escolhas
com consciência. Ofereça uma prenda á
sua cara-metade, vai ver que um
pequeno gesto muito contribuirá para
momentos de maior felicidade. Na
empresa tenha cuidado, alguém estará a
tentar prejudicar a sua reputação. Tenha
cuidado com a ingestão de bebidas
alcoólicas.

CARANGUEJO . 22/06 A 23/07
Use a sua intuição para desenvolver as
suas capacidades. Aplique os seus
conhecimentos para o desenvolvimento
do trabalho de equipa. Mime os seus
amigos, saia mais, aproveite as noites
mais quentes que estão a chegar. Um
grande amor irá aparecer, esteja com
atenção. Coma mais vegetais, use e
abuse da sopa.

BALANÇA . 24/09 A 22/10
Isole-se por dois ou três dias para uma
reflexão de autoconhecimento. Analisar
os seus pontos fortes e pontos fracos será
fundamental para planear o seu futuro
próximo. Vai tomar muitas decisões. Para
tal contará com o apoio do seu amor, na
relação tudo correrá bem. Beba mais
sumo de laranja, vai estar sujeito às
constipações.

CAPRICÓRNIO . 22/12 A 20/01
Espere o momento mais oportuno Chegou
o grande momento que tanto esperava, a
sua entidade profissional irá reconhecer o
seu trabalho. Dedique mais atenção aos
seus pais, a saúde poderá sofrer um percalço. O namoro segue seguro e promissor,
continue a investir na relação, pois tem tudo
para dar certo. Tire o pó à bicicleta e aproveite-a ao fim-de-semana, fará bem ao corpo e ao espírito.

TOURO . 21/04 A 21/05
Esta será uma fase de introspecção, vai
perceber o que já não quer mais para a
sua vida. Um momento de coragem vai
possibilitar a mudança, nas amizades,
nos relacionamentos pessoais, familiares
e profissionais. Este é o seu mês, vai
sentir-se melhor e restabelecer a sua
relação amorosa, fortalecendo-a. Na
saúde previna-se das alergias.

LEÃO . 24/07 A 23/08
Este será um período onde irá lidar com
mais dinheiro, essa responsabilidade
causará alguma tensão. Faça uma boa
gestão física e psicológica para daí tirar
resultados positivos. Preocupe-se com a
sua boa forma, está na altura de parar de
evitar as idas ao ginásio. Em casa tudo
corre em harmonia. Leia mais.

ESCORPIÃO . 23/10 A 22/11
A profissão vai assumir o primeiro plano
das suas prioridades. Tenha cuidado, não
abuse pois poderá prejudicar o ambiente
familiar. Faça uma rigorosa gestão de
tempo e não leve problemas para casa.
Será um período de grande tensão
nervosa, por isso será melhor que
aproveite a hora de almoço para
caminhar um bocadinho e assim libertar o
stress.

AQUÁRIO . 21/01 A 19/02
O seu cansaço será um entrave para que
possa participar numa grande festa, não
se esforce demais, pois tantas horas em
pé não serão favoráveis para a sua
saúde. O ambiente familiar estará
tranquilo. Sentirá alguma falta de poder
de compra em Maio, recuperando em
Junho. Previna-se, faça a sua consulta
regular no médico de família, está na
altura de fazer análises.
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Atenção ao cliente nos TUF
e informação ARRIVA
em Vila Nova de Famalicão melhoradas

As instalações dos Urbanos de Famalicão existentes no Centro Coordenador de Transportes, em Famalicão, mudaram
para o rés-do-chão, ficando a par com o Balcão da ARRIVA.
Com esta medida facilita-se a acessibilidade, em especial
aos mais idosos, que agora não têm de subir ao primeiro
andar. O espaço foi decorado com as cores da empresa.
Em simultâneo, aumentou a quantidade de informação disponível no espaço de informação do Centro de Transportes, onde o cliente poderá encontrar esclarecimentos sobre os TUF, a ARRIVA e também sobre a Empresa Pacence,
que é por nós representada nesse local.
Também o quadro de partidas da ARRIVA foi actualizado,
garantindo assim a melhor e a maior informação possível
para o cliente.

ARRIVA em Vila
do Conde
com casa nova
A ARRIVA de Vila do Conde mudou-se, deixando as velhas instalações da Avenida
Júlio Graça. Neste espaço nem sempre se
conseguia dar resposta a alguns serviços,
até porque não era servido de uma forma
tão regular pelas carreiras da empresa.
As novas instalações de Vila do Conde situam-se na Saúl Dias, próximo da escola com
o mesmo nome. O horário de atendimento
mantém-se, nos dias úteis, das 9 horas às
12h30 e das 14h30 às 18h30.
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