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ARRIVA agora
é DB
Numa mensagem datada de 27 de Agosto
o Dr. Rüdiger Grube, Presidente do Conselho de Administração e CEO do Grupo
Deutsche Bahn (DB), tornou oficial que a
ARRIVA se tornou parte integrante da
Deutsche Bahn manifestando firmemente
a sua felicidade, satisfação e orgulho por,
ter agora na família da DB uma empresa
financeiramente sólida, com uma rede espalhada por toda a Europa e cerca de 42
000 colaboradores fortemente motivados.
Afirmou ainda estar convencido de que a conjugação das forças das duas empresas será
um sucesso porque partilham os mesmos objectivos. Tanto a ARRIVA como a Deutsche
Bahn cedo reconheceram que a abertura dos
mercados de transportes na Europa deveria
ser vista como uma oportunidade e que, somente, através do crescimento seriam capazes de sobreviver num mercado em crescente liberalização e competitividade.

Tendo a ARRIVA como membro do Grupo DB,
é agora possível consolidar o impacto da
posição no mercado europeu e expandir ainda mais os serviços no futuro. A ARRIVA e a
Deutsche Bahn complementam-se entre si,
quase de modo ideal, uma vez que, mesmo
na actualidade, quase não se sobrepõem a
nível de unidades empresariais.
Ambas as empresas beneficiarão do acordo comercial assinado, tendo sido considerado que a compra da ARRIVA proporcionou à Deutsche Bahn a possibilidade de
estabelecer a sua presença, em matérias
de serviços de transportes de passageiros,
em 12 países da Europa, de uma só vez, e
que se a ARRIVA não tivesse aceite este
acordo, teriam sido necessários muitos anos
para alcançar uma posição sólida que permitisse competir de forma eficaz no mercado europeu dos transportes.
Sem contar com os funcionários da ARRIVA

Serviço TUG
prorrogado
O reconhecimento e satisfação pelo serviço prestado pelos Transportes Urbanos de Guimarães (TUG) foram reconhecidos com a decisão de prorrogar a concessão dos
transportes urbanos até Março de 2016.
Um dos factores relevantes na concessão passa pelo facto
da Câmara Municipal não ter que assumir qualquer encargo de compensação pelo serviço público, fazendo com
que todo serviço seja praticado exclusivamente com as
receitas geradas com os clientes.
A primeira novidade é a encomenda imediata de dois autocarros novos cuja entrada ao serviço deverá acontecer
ainda em Dezembro deste ano. Em breve o Passe Sénior
será alargado a todo o Concelho, facto que será informado
a devido tempo.
Com a consolidação da extensão do contrato considerouse a nomeação da pessoa encarregue da gestão deste
serviço, tendo essa escolha recaído sobre a Dr.ª Ana Zita
Lopes que, assim, assumiu o cargo de Gestora da Área
Operacional TUG.

existem actualmente cerca de 240 mil trabalhadores activos no Grupo DB, estando
60 mil fora da Alemanha, em duas mil localidades de mais de 130 Países.
Com esta nova posição é possível oferecer
os melhores serviços de mobilidade disponíveis na Europa, possuindo o Grupo a capacidade e a especialização necessárias para o
fazer. Um produto de uma região pode ter sucesso numa outra região ou num outro País.
Nesta mensagem, o Dr. Gruber aproveitou
para dar um especial realce ao trabalho
desenvolvido pelo Presidente da ARRIVA, Sir
Richard Broadbent, bem como pelo seu
CEO, David Martin, que sob a sua orientação tornaram a ARRIVA numa empresa de
excelência. Numa fase inicial e de forma
consistente, eles garantiram que a ARRIVA
se focalizasse nas oportunidades empresariais de futuro sendo capazes de realizar a
sua actividade com sucesso, num ambien-

te especialmente agradável.
Já no fim da sua comunicação, o Dr.
Grubber deixa uma atenta referência para
um número que impressionou particularmente a DB que foi o facto de, num estudo
de grupo alargado, conduzido em 2009,
69% dos colaboradores se declararem orgulhosos por trabalharem na ARRIVA, visão esta que merece o maior respeito, garantindo assim a certeza de ser por parte
da DB desejo que assim continue ou, melhor ainda, que aumente!
Para a DB, afirma, não só é importante a continuidade na gestão e na força laboral como
também continuar a oferecer os nossos serviços regionais europeus com a marca
ARRIVA. Abrindo assim possibilidade para
num próximo estudo acrescentarem: “… e
estou orgulhoso por pertencer ao Grupo DB”.
Com este pensamento, damos-lhes as calorosas boas-vindas ao Grupo DB.

Ana Zita Lopes
nova gestora
operacional TUG
A nova Gestora Operacional TUG, é a Dr.ª Ana Zita Lopes.
Licenciada em Geografia pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, tem uma especialização em
Ordenamento do Território, e as suas principais áreas de
formação são em Geografia Física e Humana, Ambiente,
Território, Recursos Naturais, Tecnologias da Informação,
Cartografia e Transportes.
Fez uma Pós-Graduação em Sistemas de Informação Geográfica sendo as principais áreas de formação Princípios
Básicos de Cartografia, Bases de Dados, Aquisição e Edição de Dados, Análise Raster e Vectorial, Processamento
Digital de Imagens de Satélite, Geração de Superfícies,
Análise de Redes, Análise de redes Avançado e WebSIG.
Encontra-se actualmente na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto a fazer Doutoramento em Engenharia e Gestão de Transportes.
Entrou para a ARRIVA Portugal em Novembro de 2005 tendo participado na concepção, implementação e
monitorização de um SIG para a gestão e Planeamento da
Rede, com levantamentos de campo, relatórios de análise,
propostas, bem como apoiando operacionalmente nos projectos com bilhética.
Tem participado em diversos projectos universitários, entre
os quais no Preliminar de Avaliação do Impacte de um Retail

Park Matosinhos, pelos Transurbanos de Guimarães no Projecto Europeu PAGUS – Programa para a Gestão Urbana
Sustentável sendo o objectivo promover um Sistema de
Transportes mais consentâneo com as necessidades da
População fazendo um diagnóstico e apresentação de novas propostas de mobilidade para a cidade.
Participa também como monitora na Pós-Graduação de SIG,
no Módulo – Noções Básicas de Cartografia da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, desenvolvendo apoio
ao docente nas actividades nas aulas.
Complementarmente em colaboração com a Dr.ª Maria da
Luz Fernandes, participou em 2006 na Criação de um Guião
de Visita de Estudo à Cidade de Guimarães: A Cidade de
Guimarães na perspectiva dos Transportes.
Também participou na IGU Commission on Monitoring Cities
of Tomorrow, apresentando o tema “Mobility Resilience:
Discussion of this concept on a GIS environment: the TUG
case study”.
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Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,
Esta edição de Outono do seu ARRIVA Jornal – a número 19 - vai chegar às suas
mãos nos primeiros dias do mês de Outubro 2010.
No momento em que escrevo este editorial o Governo Português já anunciou a sua
intenção de, no orçamento de Estado para
o ano de 2011, incluir medidas muito apertadas de controlo orçamental e de redução da dívida pública.
Tais medidas (que estão em linha com as
que tem vindo a ser tomadas por vários
outros Países), segundo o que foi dado a
saber aos cidadãos, incluem a redução
da despesa – incluindo redução de salários de funcionários públicos - e aumento
de impostos.
Na prática tais medidas significarão que o rendimento disponível das famílias vai diminuir.
A necessidade de assumir medidas tão drásticas advém, naturalmente, do facto de o Estado Português – como aliás muitos outros -

nos anos passados, ter gasto mais do que
aquilo que podia, endividando-se para poder
cumprir as suas obrigações perante os seus
funcionários e os seus fornecedores.
De igual forma, também uma boa parte das
famílias Portuguesas gastou no passado
mais do que realmente podia gastar, endividando-se para as mais diversas finalidades;
assim também as famílias terão neste momento que adoptar medidas semelhantes
de controlo da despesa familiar, procurando soluções mais baratas para satisfazer as
necessidades do seu dia-a-dia.
Sabendo-se que o automóvel - cuja utilização se “democratizou” em grande escala
nos últimos anos - é uma das grandes fontes geradoras de custos acrescidos para as
famílias, não podíamos deixar de, aqui e
neste momento, sugerir aos cidadãos que
pensem no transporte colectivo como uma
alternativa séria, credível e, muito claramente, muito mais barata.
Esta alternativa tem, no caso da Arriva Portugal e como é amplamente reconhecido,
vindo a afirmar-se ano a ano com mais intensidade, através das nossas acções de
gestão, que incluem a busca permanente
da melhor oferta que nos é possível fazer
nas condições económicas que nos são
impostas para o negócio.
Tais acções de gestão - que sempre tiveram especial foco na melhoria da qualidade do serviço que prestamos e no apertado
controlo da despesa – têm vindo a ser acompanhadas pela aposta do nosso accionista
nesta sua subsidiária, e permitiram-nos chegar aos dias de hoje com uma situação se-

gura.
Aliás, só assim foi possível que, mesmo
numa conjuntura económica de crise por
todos reconhecida, pudéssemos manter
elevados índices de investimento que, este
ano, nos levaram não só a concluir as novas instalações sede – facto amplamente
divulgado nos mais diversos meios – mas
também a realizar uma profunda remodelação da nossa frota com a entrada progressiva de 55 autocarros que recebemos
duma outra subsidiária do grupo por ter
terminado o contrato, ao qual estavam afectos, e de quatro novos que – tenho agora o
prazer de lhe anunciar caro/a Leitor/a vamos receber no mês de Dezembro.
Todos estes autocarros têm características
que permitem uma melhor forma de acesso e saída dos clientes, tornando também
nesse aspecto a nossa oferta de serviços
ainda mais atractiva.
Para além do benefício económico directo através da redução da despesa
com as deslocações, quem se decide a
mudar do transporte individual para o
colectivo, está ainda a contribuir para
uma melhoria ambiental e uma mobilidade mais sustentável.
É por tudo isto que usar transportes colectivos é cada vez mais considerado como
uma decisão inteligente.
Pense nisso caro/a Leitor/a!
Porque estamos na época de início do ano
escolar, e neste ano em especial devido ao
esforço que está a ser pedido / imposto aos
Portugueses parece-me oportuno solicitar
aos estudantes que pensem no facto de que

só porque os cidadãos pagam impostos – e
aqui se incluem os pais de cada um – é que
é possível ao Estado Português manter a
oferta de qualidade educativa de que hoje,
felizmente, dispomos. Estou certo que, percebendo bem isto, todos e cada um dos
estudantes vai fazer um esforço para aproveitar ao máximo o benefício que lhe está a
ser oferecido por todos nós de alcançar
uma formação que lhe permitirá um futuro
mais promissor.
Se não o fizerem lembrem-se que estão a
estragar o dinheiro que, com muito esforço, os vossos pais entregam ao Estado através do pagamento dos impostos, para,
entre muitas outras coisas, este o aplicar
nas escolas; estarão também a contribuir
para que a situação do País se agrave e
serão vocês próprios - os estudantes de
hoje - que, mais tarde, e já na vida activa
de trabalho, terão que fazer esforços para
pagar esse vosso mau uso dos dinheiros
públicos de hoje; isso, reconhecerão todos, não poderá ser considerado uma atitude inteligente da vossa parte.
Na esperança de um futuro melhor para todos, para o qual continuaremos a trabalhar
de forma empenhada, deixo-o/a caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo, com a leitura deste
seu ARRIVA Jornal, que espero lhe agrade.

Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva
da ARRIVA Portugal)
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Sea Life Porto

Situado junto à Praça Gonçalves Zarco,
numa das zonas mais nobres da cidade,
bem em frente ao Castelo do Queijo, o Sea
Life Porto é a escolha ideal para um dia de
lazer e entretenimento, passado em família

maior deles, o aquário do oceano, tem uma
capacidade de 500 mil litros de água, mede
10 metros de altura, nove de largura e tem
mais de seis metros de profundidade e um
colector de 300 metros, que passa por baixo da praia para trazer água salgada directamente do Atlântico.
Desde as correntes de água doce às acidentadas linhas costeiras, desde as praias
de areais brancos e densos até às
profundezas mais escuras do oceano, a cada
novo passo há uma criatura extraordinária e
única à nossa espera... Isto e 1001 curiosidades que nunca imaginamos descobrir.

A verdade sobre os temidos e
incompreendidos tubarões; o espantoso ciclo de vida das medusas; os curiosos modos de vida dos cavalos-marinhos e muitos
outros e surpreendentes factos e histórias
sobre estas e muitas outras espécies.
Para completar tudo isto há diariamente,
apartir das 11h00, no Tanque Oceânico ou
na Baía das Raias, palestras sobre as espécies, as suas características, os seus
habitats, os seus segredos.
Este passeio com a ARRIVA Portugal é definitivamente uma grande aventura.

ou grupo de amigos.
O Sea Life está aberto todos os dias, excepto
no dia de Natal, das 10 às 18 horas. O centro de entretenimento conta com 2.200 m2
onde se albergam 31 aquários diferentes. O

Quinta das Manas
A Quinta das Manas é uma propriedade privada com cerca de 50 000 m2 onde aproximadamente 30 000 m2 são dedicados ao
habitat natural dos animais da quinta, pomar
e horta e à área de lazer. Os restants 20 000
m2 estão consagrados ao cultivo da vinha.
A Quinta das Manas tem como funções a
produção e comercialização de vinho verde rosé, organização de eventos
institucionais, promocionais comerciais e
vertente pedagógica.
Localiza-se em Polvoreira, na zona limítrofe
de dois concelhos de Guimarães e Vizela,
localizando-se a 5 km do centro de Vizela e
5 km do centro de Guimarães.
A Quinta foi adquirida no ano de 2002 pela
família Machado. Esta família pretendia proporcionar às suas filhas todo um conjunto
de experiências que fizeram parte do seu
passado promovendo, o prazer de viver no
campo, a liberdade, o contacto com os animais e as plantas, contribuindo assim para
um desenvolvimento exponencialmente

escolar

alargado das suas potencialidades como
seres humanos.
No ano de 2005, decidiram mudar o rumo
das suas vidas para uma vertente mais saudável e pensaram então numa forma de,
também, partilhar com a comunidade um
pouco das suas experiências e ideais de
vida. Assim, quer através da vertente pedagógica quer através da organização de
eventos podem proporcionar aos outros alguns momentos de contacto com o que é
realmente belo, a Natureza.
O gosto pelos animais e plantas foi incutido ao chefe da família Machado pelo seu
tão querido pai Sr. Avelino Machado, já falecido, ao qual, como prestação de honra
lhe foi dedicado o “Canto Das Patilhas Esbugalhadas” onde podemos encontrar vários tipos de aves.
A Quinta das Manas é um dos destinos mais
recentes da ARRIVA no que diz respeito a
visitas em ambiente natural, onde o contacto
com a natureza é feito de uma forma directa.

Zoo Santo Inácio
Neste parque em Avintes vivem mais de
200 espécies de animais exóticos, muitas em vias de extinção, em ambientes
naturais, especialmente concebidos
para lhes proporcionar as melhores condições de vida.
O Zoo Santo Inácio engloba um insectário
com mais de 40 espécies, um reptilário
com mais de 30 espécies, aves de rapina
e aves da floresta tropical, entre outros.
Possui ainda parque infantil, uma zona
de piqueniques, um bosque com dois
hectares, um jardim romântico harmoniosamente florido, uma estufa tropical,
uma quinta pedagógica.
Pela sua diversidade, o Parque Animal
transporta-nos a outros continentes e
mostra, nos dias de hoje, o grande inte-

resse que a fauna e a flora exóticas despertavam nas classes mais cultas do Séc.
XIX, sendo também um projecto de formação da juventude actual. Os Viveiros
permitem um contacto íntimo com a Natureza e levar para casa algumas plantas com que o visitante se terá encantado durante a sua visita.
Uma loja, essencialmente vocacionada
para produtos de origem agrícola e
artesanal, permite o acesso mais fácil a
certos bens. Por último os Restaurantes,
de vários preços e tipos, visam permitir
ao visitante um relaxamento total durante a sua visita
No recinto também existe uma Casa-Museu do Séc. XIX, convenientemente restaurada e que pode ser visitada.
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Zoo da Maia
Em plena cidade da Maia, a apenas 7 km da
cidade do Porto, encontra-se uma área
cheia de interesse: o lugar perfeito onde ir
com a família e a escola.
O Zoo da Maia é uma referência inequívoca
da cidade e até do Norte do País. Os milhares de pessoas que o visitam tornam-no num
dos Parques mais frequentados do Grande
Porto e dos mais visitados do País.
O Parque Zoológico da Maia foi criado em
1985 por iniciativa da Junta de Freguesia
da Maia, com o objectivo inicial de criar um
espaço pedagógico e de lazer para as crianças. Os primeiros animais foram dois casais de saguins, três macacos e algumas
aves, gentilmente cedidos pelo Jardim Zoológico de Lisboa.
No decurso dos quase 20 anos de actividade, encetou afirmada colaboração com diversas instituições como o parque biológico de Gaia e o Parque Peneda Gerês com
os quais estabelecemos acordos de cooperação e todas as restantes áreas ligadas

à temática animal.
O Zoo da Maia tem como principais objectivos sensibilizar directamente a sociedade
em geral para questões como o ambiente,
preservação e protecção de espécies, procriação de animais, colaboração com autoridades e instituições que trabalham directamente na protecção animal.
Através da rápida divulgação ao público em
geral e particularmente, às instituições com
ênfase para as de cariz educativo, tem crescido de forma excepcional a nível de infraestruturas, em número de animais e em número de visitantes.
Como complemento de atractividade existe
parque infantil no interior do Zoo e uma unidade chamada de Quintinha da Criança,
onde se expõe em regime de rotatividade
espécies que servem a curiosidade e o conhecimento das crianças.
No seu interior existem vários parques de
merendas, o pavilhão das Foquinhas da
Maia, e o Jardim dos Répteis. Os jardins e

habitats do próprio Zoo têm tido melhoramentos constantes.
Para assegurar o bem-estar destes bichinhos
todos, uma clínica veterinária serve as necessidades diárias de prevenção e tratamento dos animais em cativeiro, serve igualmente todos os animais que vêm, de alguma forma, ter ao Zoo, tentando-os tratar e recuperar para posterior libertação em ambiente

natural. Um médico veterinário e uma técnica de tratamento e acompanhamento dos
animais dirigem a equipa de tratadores.
Do Norte e Centro do País chegam crianças de todas as escolas, em passeios diários previamente marcados. Muitas delas
chegam com a ARRIVA que promove um
conjunto de ofertas onde se inclui, e muito
bem, o Zoo da Maia.
PUB
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Museu do Carro

Eléctrico
Venha connosco reviver a história da cidade do Porto visitando o Museu do Carro Eléctrico e fazendo de seguida um passeio pela
Linha da Marginal, a famosa e pioneira Linha 1, que desde a sua inauguração, a 15
de Maio de 1872, é um dos mais belos e
carismáticos percursos da cidade do Porto.

A CENTRAL TERMOELÉCTRICA
DE MASSARELOS
O Museu do Carro Electrico, está instalado
na antiga Central Temoeléctrica de
Massarelos, num edifício projectado pelo
engenheiro Couto dos Santos, tendo a construção deste edifício sido concluída em 1915.
A Central foi costruída com o ojectivo de
fornecer a energia necessária para o funcionamento dos eléctricos do Porto.
O edifício em si é constituído por duas grandes naves que constituíam respectivamente a casa dos geradores do vapor, caldeiras, e a casa das máquinas.
Até à década de 1940 a Central Termoeléctrica de Massarelos produziu energia suficiente para alimentar a rede de carros eléctricos existentes na cidade do Porto. Com o
aumento do número de carros eléctricos em
circulação, a Central passa a estar dependente do fornecimento de energia por parte
da União Eléctrica Portuguesa.
Na década de 1960, toda a área de produção de energia, que ocupava uma das naves, foi desactivada, passando a energia a
ser fornecida por outras entidades. A partir
de então a Central passou a funcionar apenas como subestação de transformação de
energia, sendo que ainda hoje é a partir
deste edifício que se alimentam as linhas
de eléctricos actuamente existentes na cidade do Porto.

O MUSEU
O Museu do Carro Eléctrico foi inaugurado
em 1992 assume como sua missão preservar, conservar e interpretar, em benefício do
público, espécies e artefactos ilustrativos e
representativos da história e desenvolvi-

mento dos transportes públicos urbanos
sobre carris da cidade do Porto.
Através da investigação e da exposição das
suas colecções, da organização de exposições e programas de índole cultural o
Museu do Carro Eléctrico proporciona aos
seus públicos a oportunidade de aprender,
experimentar e conhecer de perto a história, o desenvolvimento e o impacto sócioeconómico dos transportes públicos sobre
carris da cidade do Porto.
Através dos seus serviços, os públicos podem usufruir de experiências enriquecedoras e, simultaneamente emocionantes, assim como podem estudar e observar mais profundamente as suas colecções. Para isso, estão disponíveis ao público, mediante marcação, os Serviços
Educativos, o Serviço de Gestão de Colecções e um Centro de Documentação dedicado à história da cidade do Porto e ao desenvolvimento dos transportes urbanos.
A ligação do Museu com a cidade bem
como a sua afirmação no contexto
museológico e de dinamização cultural é
da responsabilidade do Serviço Educativo,
a sua intervenção insere-se numa lógica de
aproximação afectiva com os objectos e
consequentemente com a sua época. Recorrendo a uma abordagem sensorial e experimental das colecções, os programas
educativos do Museu abordam temas como
a cidade, as pessoas e os transportes.
O Museu do Carro Eléctrico nasceu da dedicação e voluntarismo de um pequeno grupo de entusiastas e apaixonados por este
meio de transporte colectivo, impulsionados
por um propósito comum: preservar e dinamizar uma colecção de carros eléctricos
de grande valor histórico e patrimonial.
Infraestruturado quanto à sua essência
museológica de constituir, preservar e conservar uma colecção de carros eléctricos
representativos da história e desenvolvimento técnico deste meio de transporte na
cidade do Porto.
Complementarmente, existem serviços de
apoio ao visitante, a loja, cafetaria, um

desdobrável sobre o museu que o explica
detalhadamente.
A necessidade de aproximar o Museu dos
seus públicos actuais e potenciais,
requalificando a sua estrutura museológica
e aproveitando as suas potencialidades
como centro de educação informal dedicado à problemática dos transportes urbanos
e da história do Porto são apoiados por programas de interpretação das colecções (criação de serviços educativos e de animação) e quanto à sua animação e gestão sustentada dos espaços (desfile, eventos e exposições temporárias, alugueres de espaços e de carros eléctricos).
O Museu do Carro Electrico dispõe de uma
frota de carros, na sua maioria entre 1920 e
1930, totalmente restaurados e no seu estado original. Estes estão disponíveis para alugar para passeios na Linha Marginal, Linha
da Restauração e Linha da Batalha.
Dois veículos mais interessantes para passeios são o carro eléctrico nº 100, réplica
de um veículo de 1910, totalmente aberto
com capacidade para transportar 28 passageiros sentados, e o carro eléctrico nº 104,
réplica de um carro dos finais do século XIX,

com capacidade para transportar 18 passageiros sentados.

L INHAS ACTUALMENTE EM SERVIÇO
A linha 1 é a pioneira do serviço de carros
eléctricos no Porto. Inaugurada a 15 de Maio
de 1872 com tracção animal, ainda hoje é
um dos mais belos e carismáticos percursos da cidade do Porto.
A Linha da Restauração, ou Linha 18, constitui também um dos percursos mais memoráveis da cidade do Porto e sem dúvida um
dos mais representativos para a história do
carro eléctrico. Foi nesta rua que, em Setembro de 1895, a cidade do Porto viu circular o primeiro carro eléctrico.
Os eléctricos voltaram à Baixa do Porto com
a Linha da Batalha, dando a possibilidade
de passear por algumas das ruas mais
emblemáticas da baixa portuense.

ARQUIVO DE IMAGEM
Para completar os seus serviços, o Museu
tem um vasto espólio fotográfico que testemunha o desenvolvimento de todo o serviço
urbano por carris no Porto, quer na tracção
animal quer já com motorização eléctrica.
PUB
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tema de capa

Alguns
carros
do

Museu

CARRO ATRELADO Nº 8
Carro de traçcão animal adquirido à Starbuck
Car and Wagon Company of Birkenhead,
pela CCFP. Este tipo de veículos circulou pela
primeira vez na cidade do Porto em 15 de
Maio 1872. Serviu ainda como atrelado das
máquinas a vapor e eléctricos.

CARRO ELÉCTRICO Nº 100
Este carro é uma réplica de um veículo
construído na primeira década deste século
que ardeu num grande incêndio que
deflagrou na estação da Boavista em Fevereiro de 1928. A reconstrução deste carro de
acordo com o original realizou-se em 1995.

CARRO ELÉCTRICO Nº 163
Este carro eléctrico apresenta características semelhantes Às dos carros que eram
produzidos pela empresa americana “John
George Brill, Cº”, desconhecendo-se a sua
data de origem e fabrico.

CARRO ELÉCTRICO Nº 247
Este carro ficou conhecido pelo nome de
“carro inglês” por ter sido fabricado pela
empresa inglesa “United Electric Car
Company” de Preston. É adquirido pela Companhia Carris de Ferro do Porto em 1909 e,
sofre várias alterações que lhe retiraram parte das suas características originais.
CARRO ELÉCTRICO Nº 288
Este veículo pertencia a uma série de 10

carros eléctricos que foram adquiridos pela
Companhia Carris de Ferro do Porto à empresa Belga “Societé Anonyme des Ateliers
de Construction d’ Etablissements
Famileureux” em 1928. Por isso, os carros
desta série ficaram conhecidos como os
“carros belgas”.
CARRO ELÉCTRICO Nº 315
Este carro pertencia a uma série de 16 carros, numerados de 300 a 315, construídos
nas oficinas da Companhia Carris de Ferro
do Porto entre os anos de 1929 e 1930. Este
veículo circulava sem janelas durante os
meses mais quentes do ano permitindo que
se fumasse no seu interior, o que lhe conferiu a designação de “fumista”.
CARRO ATRELADO Nº 1
Este carro foi provavelmente construído
pela empresa “A Constructora” e adquirido pela Companhia Carris de Ferro do Porto para o transporte de passageiros na primeira década de 1900. Por se tratar de um
carro com uma lotação numerosa era frequentemente utilizado na linha 1 entre o
Infante e Leça da Palmeira.
CARRO ATRELADO Nº 18

Museu do Carro Eléctrico
Alameda Basílio Teles, 51, 4150-127
Porto
Tel: 226 158 185 / 226 158 182;
Fax: 225 071 150
Horário do Museu
Terça a Sexta Feira,
das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às
18h00; Sábados, Domingos e Feriados,
das 15h00 às 19h00;
Encerrado à Segunda-feira

Este carro foi construído nas oficinas da
Companhia Carris de Ferro do Porto em
1934, tendo circulado até à década de 1960.
As suas janelas eram removidas nos meses
de Verão, permitindo fumar no interior, o que
lhe atribui a designação de “fumista”.
CARRO TORRE HANSA-LLOYD
(CINZA)
Este veículo automóvel destinado à reparação da linha aérea foi adquirido na Alemanha, em 1929, pela Companhia Carris de
Ferro do Porto. Este automóvel permitia uma
maior flexibilidade na reparação das vias
aéreas proporcionando uma alternativa aos
carros eléctricos também utilizados neste
tipo de reparações.
CARRO TORRE VAGÃO Nº49
Este carro eléctrico de reparação da linha
aérea foi construído pela Companhia Carris de Ferro do Porto em 1932. Equipado com
uma plataforma elevatória manual e com
uma pequena oficina destinava-se a efectuar pequenas reparações nas linhas aéreas e nos carros eléctricos que estavam ao
serviço na rua.
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Marco António Lindo

Strawberry Hill
Ou a origem do
movimento
gótico
actual

O facto de, há dias, Strawberry Hill ter aberto
as suas portas ao público depois de extenso
restauro é razão para uma referência a esta
casa localizada em Twickenham. As obras
começaram em 2002, com a coordenação
da Strawberry Hill Trust, e o seu custo ascendeu a cerca de 10,4 milhões de euros.
Não só pela beleza rara de construção, de
estilo Gregoriano Gótico, como também pelos estilos aplicados, e ainda por nela ter vivido Horace Walpole, o criador do pensamento Gótico – que por portas e travessas se
mantém como movimento até à actualidade
–, é merecida esta abordagem à vida de
Horace Walpole, o quarto filho de Sir Robert
Walpolole, Primeiro-Ministro de Inglaterra
entre 1721 e 1742, e da sua primeira esposa
Catherine. Nasceu em Londres na Arlington
Street a 24 de Setembro de 1717. Passou a
maior parte da juventude em casa, em
Chelsea, com a sua mãe, entretanto separada de Robert. Afirmava-se que seria até fruto
de uma relação de Catherine com outro homem, já que não tinha qualquer parecença
com o pai “oficial”.
A sua educação primária foi em Bexley, em
Kent, a Este de Londres, tendo depois prosseguido os estudos em Eton, no famoso colégio com o mesmo nome. Lá conheceu algumas pessoas que viriam a ser expoentes
máximos da cultura do seu tempo, entre os
quais o poeta Thomas Gray.
Deixa Eton em 1734, indo no ano seguinte
para o King’s College, em Cambridge. No
entanto, não deve ter achado que a universidade fosse particularmente excitante, já
que intermitentemente lá ia prosseguindo
os estudos. A verdade é que, mesmo tendo
frequentado também Oxford, acaba por classificar tanto esta como Cambridge como
“umas cidades bárbaras carregadas de rústicos e matemáticos”.

Em 1737 fica profundamente abalado com
a morte da sua mãe. Aproveitando o triste
acontecimento, o pai casou, finalmente,
com a amante, Maria Skerret.
Em 1739 sai do King’s College pela última
vez, partindo logo de seguida com Thomas
Gray para um grande tour pelo continente,
de onde regressa dois anos depois.
Por influência do seu pai, em 1741 tornouse membro do Parlamento Britânico.
O pai, que tinha sempre vivido abastadamente, morre em 1745. Com o dinheiro da
herança, bem como da sua economia pessoal, compra, em 1747, por 1.356,10 £ uma
propriedade em Strawberry Hill,
Twickenham, a sudoeste de Londres. É nesse local que, com a ajuda de um arquitecto
amador de nome John Chute, e de outro
amigo do longa data, Richard Bentley, dá
início à construção de uma mansão que virá
a ser classificada como sendo da origem
da arquitectura associada ao movimento gótico em Inglaterra. O edifício é sumptuoso e
inclui uma grande biblioteca. É decorada
profusamente com porcelanas, pinturas e
esculturas.
Na realidade, vai desenvolver a sua obra
até 1792, duplicando o seu tamanho, e construindo quartos com motivos profusamente
góticos, com diversas lareiras, tectos trabalhados e vultos pintados em vidros que revelam cenas diversas.
No século XIX, a Condessa de Waldegrave,
que entretanto se tornou sua proprietária,
continua uma obra inspirada no mesmo conceito inicial. A condessa, uma reconhecida
figura notável da sociedade vitoriana, decide o primeiro restauro da casa em 1856, já
que se encontrava abandonada desde
1842, ano em que a tinha obtido. No seu
restauro está incluída a vontade de conseguir tomar posse, de novo, de várias peças

que entretanto se tinham vendido ou tecnicamente perdido.
Uma parte do jardim é substituído por uma
grande área de entrada e os escritórios de
Walpole são convertidos em quartos. Uma
das ideias concretizadas por Lady
Waldegrave é a construção de uma suite
que ligue ambas as partes da casa, criando
assim um grande quarto de pintura e desenho cuja decoração ficou ao cuidado do
reconhecido artista Henry Phillips, bem
como uma enorme sala de jantar. Quando a
renovação, restauro e construção se concluíram, a casa tinha 58 quartos.
Subitamente, Lady Waldgrave morre em
1879. O marido, Chichester Fortescue, Lord
de Carlingford e de Clermont, não consegue viver rodeado de todas aquelas memórias e põe a propriedade em leilão. Esta não
é vendida, levando em conta o baixo valor
oferecido, e só em 1923 é que é adquirida
pelo Concelho Católico de Educação, que
nele instala, a partir de 1927, o St. Mary
Roman Catholic Teatcher’s Training College.
Actualmente faz parte da Surrey University,
que ao longo de anos tinha produzido algumas alterações ao edifício.
TRABALHOS DE HORACE WALPOLE
Em 1753 Walpole produz a publicação de
uma edição de luxo com seis poemas de
Thomas Gray. A ilustração é feita por Richard
Bentley. Quatro anos depois inaugura uma
empresa de impressão na sua propriedade,
a Offinia Arbuteana.
Embora publique algumas obras muito significativas, até 1789 publica fundamentalmente os seus próprios trabalhos. No fim de
1764 edita o seu trabalho mais conhecido,
«The Castle of Otranto», obra que virá a ser
reconhecida como a precursora da novela
de pensamento Gótico. No seu conteúdo

está implícita uma diversidade de assuntos,
a começar pela própria resposta literária à
crítica abusivamente contrária, de uma forma sistemática, ao seu trabalho. Ainda se
encontra camuflado o ódio ao seu pai, bem
como uma afirmação inabalável de
heterossexualidade, contrariando os que o
acusam de ser homossexual.
Em 1766 publica a sátira política «An
Account of The Giants». Dois anos depois,
«The Mysterious Mother», um drama em
verso branco, «Essay on Modern
Gardening» e «Historic Doubts on the Life
and Reign of Richard III». A partir de 1770
lança colectâneas de cartas trocadas entre
si e William Cole, Thomas Gray, Hannah
More e, nada mais nada menos, com
Voltaire. É em 1770 que se farta do Parlamento e o abandona.
Em 1774 decide fazer um inventário da sua
mansão, incluindo imagens, gravuras de
quadros e de tapetes, a que chamou «A
Descrition of The Villa of Mr Horace
Warpole». Durante dez anos foi actualizando a obra. De uma forma absolutamente
inconformista, tanto descreve actos de jardinagem como abre portas para o
surrealismo moderno literário, com
«Hieroglyphic Tales».
Entretanto correspondia-se com Madame Du
Deffand, a quem visitava regularmente em
Paris e com quem apreende uma “visão” de
vidas diferentes.
Dá abrigo a uma actriz reformada, Kitty Clive,
com quem passa algum tempo, fundamentalmente a tomar chá enquanto conversa
ou joga às cartas. Ela ocupou, até à sua
morte, em 1785, a casa chamada de Little
Strawberry Hill.
Nessa mesma casa viveram de seguida
Mary e Agnes Berry.
Em 1791 é nomeado Conde de Oxford, o que
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lhe dá um lugar na Câmara dos Lords, cargo
que jamais ocupará. Seis anos depois morre
na sua casa de Londres, na Berkley Square,
após consecutivas crises de gota.
Apesar de referenciado como escritor do
romantismo, a já referida obra «The Castle
of Otranto» é definitivamente classificada
como parte maior no pensamento Gótico,
com mais de 150 edições. Este estilo era
inicialmente conhecido como «Roman
Noir», sendo apenas chamada de Novela
Gótica numa forma mais popular.
Horace Walpole, na verdade, começou a
produção deste romance de uma forma
quase tímida; pelo contrário, ao desenvolvêla explorou formas de estética inexistentes
na época. Temia, por isso, que se revelasse
um fracasso literário. A combinação de sobrenatural com figuras do quotidiano deu
lugar a uma obra de estilo. Pelo sim pelo
não, Walpole apresentou-a como se fosse
uma mera tradução por ele realizada de um
escrito datado de 1529, encontrado na biblioteca de uma família de católicos do Norte da Inglaterra. Não eram anglicanos e sempre dava para culpar alguém.
Segundo afirma, é um texto de estética pau-

>>>

tada no fantástico, no
mítico e no desconhecido, fruto de uma
época em que tais valores podiam ser sustentados tanto pelo estilo literário como pelo
senso popular.
Para a época, a história
é estranha, mesmo bastante estranha, especialmente quando se leva
em conta aquilo que se
fazia naquele tempo... Na
história contam-se, digamos, os azares de Manfredo, Príncipe de
Otranto, quando descobre as macabras circunstâncias que anunciam o cumprimento
de uma antiga profecia que falava sobre a
queda de sua casa.
Exactamente no dia do seu casamento com
Isabela, descendente da aristocracia da vizinha terra de Vicenza, o príncipe-herdeiro
Conrado morre em circunstâncias de um mistério ímpar, o que leva seus familiares a pensarem em bruxaria ou numa influência demoníaca. Isso conduz o patriarca dos Otranto

ao desespero por
prosseguir sua linhagem, uma vez que só
lhe restara uma filha,
Matilda, a quem nunca foi dada grande
atenção por ser mulher e que foi claramente estigmatizada pelo problema
de prosseguir com
o nome da família
e o direito de herança
pelo
tradicionalismo irracional de Manfredo.
Vendo como solução mais imediata para
esse contratempo a consumação do seu
divórcio com sua esposa legítima, a fiel
Hipólita, e o desposo de Isabela por ele
mesmo, um obstinado e passional Manfredo
envolve-se progressivamente num conjunto de situações inexplicáveis e assombrosas que aos poucos tornam mais e mais
concreta a ameaça do fim de sua estirpe.
O Estado de Otranto, outrora governado por
Afonso, o Bom, caiu nas mãos dos antepassados do protagonista pela inexistência de

cultura

herdeiros directos do finado, levando à reclamação do mesmo por parentes distantes, estranhamente ligadas às visões de perdição que começam a manifestar-se nas paredes do castelo.
Walpole desenvolve uma sucessão extremamente rápida de eventos, introduzindo novos
aspectos na história sem que alguns outros
anteriores tenham sido completamente explicados. Factos que geram uma tensão incessante e obrigam a uma atenção intensa para
não se perder a sequência de calamidades.
Ao contrário do que poderia esperar-se, essa
solução é inegavelmente favorável à história,
pois intensifica o ambiente de opressão e ignorância necessária à proposta.
Nomes como Edgar Allan Poe ou Emily
Brönte vão inspirar-se na sua fórmula para
criarem todo um género de suspense e terror na literatura. Uma leitura breve,
envolvente e altamente recomendável não
só pelo valor histórico, uma vez que ainda
hoje é uma referência na fórmula do desenvolvimento do texto, num formato tão raro
de narrativa. Finalmente, vendo os resultados do seu trabalho, Walpole assumiu a
autoria do livro.

PUB

P| 10 <<<

>>>

Nº 019 >>>

2010

| SETEMBRO | OUTUBRO

literatura

Mafalda Raínho

Sophia
de Mello
Breyner

De origem dinamarquesa por parte do pai e
portuguesa por parte da mãe, é no Porto que,
a 6 de Novembro de 1919, nasce Sophia de
Mello Breyner Andresen. Aos três anos tem
o primeiro contacto com a poesia, quando
uma criada lhe recita «A Nau Catrineta»,
que aprenderia de cor. Mesmo antes de
aprender a ler, o avô ensina-a a recitar
Camões e Antero e, desde cedo, é-lhe incutido este gosto pelas letras.
Frequenta o Colégio do Sagrado Coração
de Maria, no Porto, cidade onde nasce e
passa a sua infância, alternando com os
verões na praia da Granja. Aos 12 anos escreve os seus primeiros poemas.
Educada com base nos valores tradicionais
da moral cristã, Sophia chega a ser dirigente
de movimentos universitários católicos quando frequenta o seu curso de Filologia Clássica na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, entre 1936 e 1939, altura esta em

que se apaixona pela civilização grega.
Sophia não viria a terminar o curso, voltando, em 1939, para o Porto, onde vive até casar com o advogado e jornalista Francisco
Sousa Tavares, com quem se muda definitivamente para Lisboa. Já na capital, passa a
dividir-se entre a escrita e a actividade cívica, tendo sido notória activista contra o regime de Salazar, e, obviamente, pela sua condição de mãe. Sophia virá a ter cinco filhos.
Quando envereda pela escrita estende-se
da poesia a contos, peças de teatro e ensaios. É em 1944 que publica o seu primeiro livro, «Poesia», uma edição paga pelo
pai que sairia em Coimbra. Começa aqui
um fulgurante percurso poético, e não só.
Sophia começa também a escrever ficção,
literatura para crianças e a fazer traduções
de obras de, por exemplo, Dante e
Shakespeare.
Em 1947 publica o «Dia do Mar», uma obra
que nos remete para o seu passado, baseada nos seus verões na praia da sua infância. Em 1950, «Coral» reaviva o paganismo
helénico. Depois desta obra está uns anos
sem publicar, visto que neste intervalo de
tempo nasce mais um dos seus filhos…
Conhecido nome da nossa praça, Miguel
Sousa Tavares.
Em 1956 escreve o seu primeiro conto infantil, «O Rapaz de Bronze», e, em 1958 volta
a publicar, desta vez «Mar Novo», obra poética, mas também «A Fada Oriana» e «A
Menina do Mar», contos infantis ainda hoje
integrados no plano curricular da disciplina
de Língua Portuguesa. Nesse ano, a autora

escreve ainda o seu primeiro ensaio, «A
poesia de Cecília Meireles».
1962 é um ano preenchido, em que escreve «Contos Exemplares» e, com «Livro Sexto», é distinguida com o Grande Prémio de
Poesia da Sociedade Portuguesa de Escritores, apenas em 1964, ano em que escreve «O Cavaleiro da Dinamarca». Ainda em
1962, Sophia faz as suas duas primeiras traduções oficiais, com «A Anunciação de
Maria» e «O Purgatório».
Incansável, nunca pára de publicar, sobretudo obras de poesia, mas também muitos
contos infantis, género de escrita com o qual
Sophia se identifica bastante, por ser tão
alusivo ao seu passado, às suas memórias
mais felizes. Para além de infância, juventude, natureza e mar, Sophia acentua frequentemente o factor tempo e da grafia antiga,
pelo seu conhecido gosto pela cultura grega… E vários trechos de obras da sua autoria são prova de isto mesmo: «O Rei de
Itaca», «O Nome das Coisas», «Os Gregos»
e «Exílio», de 1977; «Dual», de 1972; «Soneto de Eurydice», «No Tempo Dividido»,
«Crepúsculo dos Deuses», «Geografia»,
«Ressurgiremos» e «Livro Sexto», de 1962.
Antes da Revolução dos Cravos, em Abril de
1974 Sophia pertence à Comissão Nacional
de Apoio aos Presos Políticos, sempre muito
ligada à reivindicação pelos direitos de liberdade e justiça. Após a revolução, Sophia foi
eleita para a Assembleia Constituinte, em
1975, numa lista do Partido Socialista. A sua
actividade político-partidária não foi longa,
mas sempre muito empenhada.

Em 1977 volta a publicar, desta vez «O Nome
das Coisas», distinguido com o Prémio
Teixeira de Pascoaes. Durante os dois seguintes anos, publica apenas duas prosas e,
em 1981, volta à poesia, publicando uma
obra de dois em dois anos. Em 1990 reúne
toda a sua obra apenas numa, «Obra Poética», que se estenderá até 1992, dividida em
vários volumes, e com a qual é distinguida
com o Grande Prémio de Poesia Pen Clube.
Em 1992, o Grande Prémio Calouste
Gulbenkian de Literatura para Crianças é seu.
Em 1994 escreve «Musa», recebe o Prémio
Vida Literária da Associação Portuguesa de
Escritores e publica «Signo», um livro/disco
com poemas lidos por Luís Miguel Sintra. No
ano seguinte, Sophia recebe a Placa de Honra do Prémio Petrarca, atribuída em Itália e,
em 1996, é a homenageada do Carrefour
des Littératures, na IV Primavera Portuguesa
de Bordéus e da Aquitânia. Em 1998 publica
«O Búzio de Cós», que é distinguido com o
Prémio da Fundação Luís Míguel Nava e, no
ano que se sucede, a autora recebe o prémio
Camões... E esta é a sua última obra, tendo
ainda sendo distinguida com alguns prémios,
um dos quais o Prémio Rainha Sofia, em 2003.
Falece em 2004, no dia 2 de Julho, no Hospital da Cruz Vermelha. Com uma grande
carreira ao longo de todo o seu percurso,
Sophia de Mello Breyner Andresen é um
nome incontornável da nossa cultura do
século XX.
Uma grande escritora, poetisa, activista e
mãe, uma mulher de importantes causas e
de importantes palavras.
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Marco António Lindo

João
Penha
O ETERNO FEMININO

João Penha de Oliveira Fortuna nasceu em
1838 em Braga, tendo morrido miserável na
mesma cidade, 81 anos depois. Tinha pensado um dia vir a ser padre, e matriculou-se
em Teologia na Universidade de Coimbra.
No entanto, muda rapidamente para Direito, curso que conclui em 1873.
Guerra Junqueiro, Antero de Quental e Gonçalves Crespo fazem parte do seu círculo
de amigos. Grandes frequentadores da então noite Coimbrã, decidem fazer um jornal
literário, «A Folha», que se publicou entre
1868 e 1873. Esta é uma das primeiras publicações em Portugal de cariz parnasisno.
Na sua cidade exerceu como advogado, e
chegou a juiz ordinário no Julgado da Sé.
Ainda em Braga, editou e publicou a revista

literária «República das Letras», da qual só
se publicaram três números. Mais evidente
era exactamente a escrita parnasiana e realista. João Penha é um dos responsáveis
pelo florescimento do soneto no nosso país
no fim do Século XIX.
Não há muito mais para se referir sobre este
grande bracarense, que nos deixou um legado de séria qualidade literária. A poesia
parnasiana, em termos temporais, é contemporânea da prosa realista, e esteticamente segue os seus princípios de uma forma poética.
Na sua origem, o termo nasce depois da
publicação, em 1866, de um poema,
«Lecomte de Liste», de Theophile
Gautier, publicado no Par nasse
Contemporain.

Em Portugal “culpa-se“ pelo surgimento do
movimento Luís Guimarães Júnior, quando
publica «Sonetos e Rimas» em 1880. No
entanto, este só se firma definitivamente com
Teófilo Dias, Raimundo Correia ou com «Poesias» de Olavo Bilac, publicado em 1888.
Embora se afirme que, apenas alguns anos
depois, o movimento se extingue com o Missal de Cruz e Sousa, é notória a sua presença viva nos fins dos anos 10 do século XX
em autores como Murilo Araújo. Só que aí o
movimento já estava no Brasil, mais propriamente no Rio de Janeiro.
Afinal, o parnasianismo é uma forma que
evidencia um descritivo claro e conciso
numa forma impessoal, seguindo uma métrica poética tradicional.

Ninguém vive sem amor,
Neste mundo sub-lunar.
Cada pomba tem seu par,
Cada zagala um pastor.
O doirado pica-flor
Ama a rosa-de-toucar;
Enfim, na terra e no mar,
É Ele o rei, o senhor.
Pois que amar é lei sem metas,
Amemos, cantando aos ventos
As nossas musas dilectas.
Até os próprios jumentos
Têm, como nós os poetas,
Burras dos seus pensamentos.
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Mónica Lindo

PAUS
... Aqueles que se definem como uma bateria siamesa,
um baixo maior do que a tua mãe e uns teclados que te
fazem sentir coisas...
Claro que não vale a pena vir para aqui armada em especialista porque, treta, ver Paus deixa qualquer ser de
boca aberta. Devem imaginar que desde que nasci já
ouvi muitas cenas e desde que ouvi um CD que o meu
pai tem, «Tambores do Borundi», que não sentia nada
assim. Já agora, os «Tambores do Borundi» eram editados pelo Peter Gabriel na sua editora, a Real World, que
desde Amjad Ali Khan a Yungchen Lhamo tem do mais
brilhante que se faz no mundo todo.
Pois eu estava no Optimus Alive quando tive, finalmente, a
hipótese de os ouvir pela primeira vez e fiquei mesmo arrepiada. São eles Quim Albergaria, Caveira e Vicious Five
com Hélio Morais, também Linda Martini e If lucy Fell na
bateria, Makoto Yagiu e Riding Panico, lindo que se farta no
baixo, teclas, pandeireta e mais não sei o quê que não me
lembro, e para concluir o triângulo de quatro, o Joao
«Shela» Pereira, também If Lucy Fell, e Riding Panico, brilhante na sua pose nas teclas.
Pá, digo triângulo de quatro porque a bateria é como se
fosse uma só com esta amplificação, que é a alma de
quem a toca de uma forma ímpar. Sabem que tenho um
sentimento muito próprio sobre as baterias, e já o provei
quando há dois anos escrevi aqui no «AJ» sobre o Cozy
Powell, uma das minhas imagens maiores para o ilustrar.
Não é só a forma musical adoptada que me surpreende.
A cena da bateria siamesa coloca numa bateria frente a
frente o Quim Albergaria e o Hélio. É um som que comove e que parece mesmo inexplicável. Por um lado, uma
precursão violenta de ritmo e cadência brutal, mas que
acompanhada da vocalização e do som do Makoto e de
Shela é como... pão quentinho com manteiga. Som com
aroma e sabor.
Em 3 de Julho, o EP «É uma água» foi apresentado aos
fãs de uma forma mesmo original. Organizaram um concerto no Parque do Altinho, em Lisboa, com entradas a
seis euros. O muito louco é que o preço incluía churrasco e o CD. Ouvir Paus é simplesmente subir um degrau
no inesperado; plizzz, não percam!

Dibbukim
Sei que tenho a mania de ouvir o que ninguém ouve, mas isso leva-me a surpresas.
Exemplar é o inesperado de andar a vasculhar a cultura Yiddish e encontrar uma banda de Metal Folk Yiddish. Bem, chega ver a
foto deles para se perceber que é mesmo
estranho. Por si eles dizem que é folk como
nunca antes ouvido.
Os Dibbukim são tecnicamenente suecos,
significando o seu nome, de uma forma mais
extensa, o demónio que entra num corpo
vivo e lhe controla o comportamento. A banda é de 2009, ano em que a Ida Olniansky e
o Niklas Olausson tiveram a ideia de fazer
uma banda Yiddish. Entretanto juntaram-se
com um velho amigo dos copos, o Magnus
Wohlfart, e decidiram fazer um álbum. O primeiro tema, «Oyfn Veg Shteyt a Boym», é
uma velha canção judaica que acabou por
ser lançada em 28 de Fevereiro deste ano
pela GM music em formato de CD single.
O tema é da autoria de Itzik Manger, um dos

mais importante poetas Yiddish do século
XX, que, sempre ávido em contar histórias
de diferentes culturas, descobriu baladas
que contam histórias entre o belo e o melancólico.
Já agora, e porque estão a levar seca com
esta treta, Yiddish significa simplesmente
Judeu num dialecto judeu Ashkenazi, do
norte da Alemanha, mais propriamente no
Rheinland, que nasceu da fusão de outros
dialectos, o Hebreu, o Aramaico e o Eslavo.
Este dialecto é do século X, originário na
referida cultura Ashkenazi, que depois se
expandiu para a Europa Central e de Leste.
O dialecto, ou de uma forma mais democrática, a língua, é falado por comunidades judaicas ortodoxas, sendo a língua mãe da
comunidade Hasidic.
Bem, mas já perceberam que perguntei ao
papzz o que era Yiddish, se não não teriam
nem metade para ler. Procurem e ouçam.
Não é brutal, mas é cool!
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Em 1994 o Ice T escreveu um livro intitulado
«Who Gives a Fuck?», que traduzido para
português pelos tradutores da nossa televisão significa «Quem quer saber?» Era esta
cena que eu estava a ler no intervalo do
trabalho, porque isto de escrever críticas
musicais não dá dinheiro no nosso país, nem
para ir aos concertos. Foi aí que me lembrei
de escrever sobre este senhor, que até é
um dos meus ídolos.
Bem, então o Ice T nasceu em 16 de Fevereiro de 1958 e é reconhecido por ser músico rap. Antes, no tempo dos gangs rap, era
conhecido por Kop Killa, traduzido de uma
forma agradável, o “Assassino de Chuis”.
Os seus temas foram sempre carregados
de violência e dureza, asneiredo, prostituição, drogas; pronto, recheadas de verdadeiro “american lifestyle”.
Embora tenha já participado em dezenas
de filmes e séries de televisão, onde me
parece mais estável é no «Lei e Ordem»,
«Law & Order: Special Victims Unit», que
passa num canal de cabo e que foi para o
ar a partir de 2000. Nessa série faz o papel
do detective Odafin “Fin” Tutuola. Claro que
o que eu mais gosto é quando ele desata a
abrir nos mausões.
Ups, esqueci-me de começar por vos contar que o nome dele é Tracy Morrow. Os pais,
o Salomão e a Alice, viviam em Newark, nos
subúrbios, é claro. Entretanto, ainda ele era
pequeno quando os pais foram viver para
Summit, na mesma no estado de New
Jersey. Quando ele andava na terceira classe, a mãe morreu de ataque cardíaco.
Quando frequentava o sétimo ano, o pai,
para variar, morreu de ataque cardíaco. Já
agora, a mãe era mestiça e o pai crioulo. Na
realidade é quase o mesmo, mas por isso é
que ele ficou com aquele tom de pele a que
os senhores norte-americanos chamam de
afro-americano.
Este texto é uma espécie de rima branca
aplicada à prosa... Fixe!
Depois de o pai morrer, o Tracy foi viver
com a tia do lado do pai para Los Angeles,
tendo ido para uma escolinha daquelas...
Crenshaw High School, em South Central,
Los Angeles. Devo referir que nos piores
momentos do tema «Born Dead» (Nascido
Morto), da Banda Conta Cadáveres, ele cita
South Central como um dos locais possíveis para tal facto (o do título da canção).
Bem, mas antes disso ele passou por uma
experiência de que não gostou. Foi passar
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Ice T

quatro anos na tropa, no 25 de Infantaria.
Antes da tropa tinha tido uma relação com
uma born latina, a Darlene não sei quantos
Ortiz, que lhe serviu para a capa dos dois
primeiros álbuns. Ao ver as capas andei a
tentar contar pelos dedos as peças de roupa que ela tráz vestidas... Mas que a fulana
é muito gira, é. Fui vasculhar no MySpace
dela e... Uau! Bem, ele e ela fizeram alguma
ginástica e tiveram um filho que nasceu em
1992. Entretanto, em 2005 o Ice T tornou a
casar com uma rapariga literalmente despida, desta vez um modelo de fatos-de-banho
que fazem lembrar moda para praias de
nudismo, a Nicole “Coco Marie” Austin.
Desde 1984 que ele escrevia rap, mas foi
em 1986 que Seymour Stein, que devia estar bêbedo, o comparou com Bob Dylan.
Assim, o Ice T entrou para a editora Sire
Records. No ano seguinte saiu «Rhyme
Pays», patrocinado por um grupo de senhores afro-americanos, o DJ Evil E e o DJ
Alladin, e produzido pelo Africa Islam, que o
orientou no som. O álbum foi imediatamente disco de ouro. Atenção que na América é
preciso vender muito mais do que o Emanuel
para ser disco de ouro!
Nesse mesmo ano, o grande realizador
Dennis Hopper convidou-o para fazer um
tema para «Colors», um filme sobre a vida
“interior” de Los Angeles.
Em 1988 lançou o primeiro álbum da sua
própria editora, a Rhyme Sindicate.
«The Iceberg / Freedom of Speech Just
Watch What You Say» é um hino de discurso, cor, rima, abrasividade, choque, realidade sem limite ou rodeios.
Este álbum estabeleceu definitivamente o
seu nome.
Em 1991, «O.G. Original Gangster» vai subverter ainda mais o sistema, já que com este
álbum ele vai criar a definição do gangster
rapper. É neste trabalho que aparece pela
primeira vez a sua banda de suporte, os Body
Count, classificados como de heavy metal.
O primeiro tour de Ice T com a banda foi em
1991. A partir daí rompeu com a sua
conotação expressa de rapper negro, encontrando uma nova série de fãs no meio
dos jovens brancos da classe média.
Participou com diversos músicos de várias
áreas no projecto «Back on the Block», uma
ideia do Quincy Jones para colocar diversos tipos de som a actuar em conjunto. Ganhou um Grammy na classe de melhor interpretação de rap em duo, num tema onde

participaram até Ray Charles e o próprio
Quicy Jones.
Quase que se tramou por causa do tema
«Cop Killer», por causa da controvésia gerada pelo tema sobre o envolvimento da
polícia e sua consequente acusação num
caso de brutalidade racista. Por causa disso, a Time Warner recusou a publicação de
um novo álbum. Assim, para resolver a situação, reactivou a sua editora, a Rhyme, e
produziu o disco com o apoio da Priority
Records, que tratou da distribuição. Foi assim que «Home Invation» viu a luz do dia.
Na «Billboard Magazine», o disco saltou
imediatamente para nono lugar na classe
de R&B/Hip Hop.
O Ice ainda tocou com bandas de Metal, e
no file Judgment Night fez um dueto com
Slayer. Também participou em trabalhos dos
Black Sabbath.
Na capa do novo álbum de 2006, «Gangsta
Rap», o primeiro desde 1999, aparece na
capa com a nova mulher, a tal do fato-debanho eventual, com uma das pernas em
cima dele, numa forma considerada pelos
americanos como “sugestiva”... Isso levou,
uma vez mais, a algumas dificuldades de
distribuição. Afinal, é normal, vindo de um
povo a quem a educação não permite este
tipo de imagens, mas que tem sites onde
filhos têm sexo com as mães... Mesmo as-

sim, as críticas foram brutais, eu comprei e
gostei mesmo.
Já estou farta de escrever, mas o De Adre
Cortez fez um trabalho, «Crank That», que o
Ice criticou à brava por ser uma bostada
destruidora do hip hop quando comparada
com trabalhos de Rakim, Das EFX, Big
Daddy Kane and Ice Cube
Puf! E sabiam que, em Julho, o Ice T, por ir a
conduzir o carro em Nova Iorque à pressa
para levar o cão ao veterinário, foi preso por
andar sem cinto de segurança?
No que diz respeito à sua posição política é
importante o momento em que se manifestou
abertamente contra a CIA no seu envolvimento
com o tráfego de droga no escândalo Iran
Contra, bem como no que diz respeito à Guerra do Golfo ou à invasão do Iraque.
Embora não entenda as virtudes de viver no
Gheto, foi propriamente um apologista de o
deixar, criticando até pontos de vista do Ice
Cube, que acha que é mesmo preciso sair.
Apesar de, nos motins de Los Angeles, a sua
participação como mediador do conflito ter
sido essencial para o entendimento dos gangs
que durante dias lutaram entre si e com a polícia, e aproveitaram para sacar e destruir alguns bairros, a sua atitude política abrandou
depois de escrever, em 1994, o tema «Born
Dead», lançado no álbum dos «Body Count»
nesse mesmo ano. Xô! Acabou
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Frederico Fonseca [fredmf@gmail.com]

Energia

das Ondas

Sistema de Coluna de Água Oscilante, instalado na ilha do Pico

Sistema Pelamis - Os movimentos induzidos pelas ondas são
absorvidos por cilindros hidráulicos, que pressurizam óleo. Dada
a natureza do recurso, acumuladores suavizam o circuito até ao
accionamento dos geradores
eléctricos que produzem
electricidade.
A energia convertida em cada
uma das juntas é entregue à rede
eléctrica através de um único
cabo e vários dispositivos podem
partilhar uma mesma ligação.

PUB

Os oceanos são o maior recurso natural
existente albergando um elevado potencial
energético que ainda está em fase embrionária de exploração em comparação com
outras fontes renováveis de energia.
A energia contida nos oceanos pode ter origens diferentes, o que origina diferentes
classificações (Pontes e Falcão, 2001). As
mais relevantes são sem dúvida a energia
das marés, fruto da interacção dos campos
gravíticos da lua e do sol, a energia das
correntes marítimas, cuja origem está nos
gradientes de temperatura e salinidade e
na acção das marés e finalmente a energia
das ondas, que resulta do efeito do vento na
superfície do oceano.
As ondulações podem viajar milhares de
quilómetros no alto mar sem perder a sua
intensidade energética. Contudo perdem intensidade quando chegam as zonas costeiras devido a interacção com o fundo do mar.
A potência de uma onda é proporcional ao
quadrado da sua amplitude e ao seu período. Ondas de elevada amplitude (cerca de
2 m) e de período elevado (7 a 10 segundos) excedem normalmente os 50 kW por
metro de frente de onda (CRES, 2002).
O recurso global atribuído à energia das
ondas ronda os 2 TeraWatt, sendo assim
equiparável à potência eléctrica média
anual consumida mundialmente (Sarmento
e Cruz, 2004).
O recurso energético das ondas na Europa

representa cerca de 16% do mundial,
contabilizando assim 320 GW (Sarmento e
Cruz, 2004).
Em Portugal, segundo o Centro de Energia
das Ondas, se fossem colocados dispositivos para aproveitamento dessa energia em
apenas 250 dos cerca de 500km da nossa
costa ocidental, poderia ser produzida 20%
da energia eléctrica que actualmente consumimos em Portugal.
Portugal é um dos países pioneiros a nível
mundial em investigação e desenvolvimento de tecnologias para a conversão da energia das marés em energia eléctrica. Desde
1999 está instalada na ilha do pico a primeira central mundial do tipo coluna oscilante (ver figura 1) a produzir energia para a
rede eléctrica.
Em Setembro de 2008 foi inaugurado na Povoa de Varzim o primeiro parque de energia
das ondas, onde foi colocado em mar um
protótipo chamado Pelamis (ver figura2), para
produzir energia através do aproveitamento
das ondulações, projecto que devido a problemas técnicos foi retirado da água e até
hoje permanece em terra por falta de verbas.
Existem muitas oportunidades e estudos
para desenvolvimento e aperfeiçoamento de
tecnologias que necessitam de ser realizados até esta tecnologia se tornar viável financeiramente, podendo Portugal vir assumir um papel importante a nível mundial se
continuar a investir nesta área.
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Nuno Pereira de Sousa

Se vai conduzir,
cuidado com a
medicação!

A condução automóvel é uma tarefa exigente, de modo a responder-se eficaz e eficientemente às obrigatoriedades e aos riscos
inerentes à circulação rodoviária. Com a
prática e a capacidade de adaptação que
todos temos, nem sempre estamos conscientes das múltiplas situações com que nos
deparamos diariamente e às quais temos
de prestar atenção simultaneamente. Além
da condução propriamente dita do automóvel, há que estar atento à sinalização, às
demais viaturas na estrada e às características do clima – nevoeiro, piso escorregadio por chuva ou geada, encadeamento
pelo sol –, entre outras. Basta uma pequena
distracção ou uma reacção mais lenta para
se originarem consequências graves.
Quando um condutor toma certo tipo de
medicamentos, como é o caso daqueles
que actuam no sistema nervoso (exemplos:
ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos,
sedativos ou antipsicóticos), está frequentemente ciente de que os mesmos podem
alterar a sua capacidade de condução,
dado ser possível que prejudiquem as capacidades de atenção e vigilância, o tempo
de reacção, as capacidades perceptivas e
cognitivas ou o desempenho motor (muscular e de reflexos).

No entanto, são comummente considerados inocentes outro tipo de medicamentos
para situações passageiras e menos graves, muitas vezes sem necessidade de receita médica para serem adquiridos. Vários
dos medicamentos de venda livre, como
analgésicos (para as dores), antitússicos,
anti-histamínicos (alergias), antigripais,
diuréticos ou pomadas e gotas
oftalmológicas
podem
ter
como
consequência a interferência na segurança da condução. Alguns deles, como os
anti-histamínicos,
podem
ter,
inclusivamente, um efeito mais negativo na
condução do que o álcool.
Os efeitos dos medicamentos são diferentes de pessoa para pessoa. São sinais de
alarme euforia ou fadiga, agressividade ou
passividade,
outras
perturbações
comportamentais, tremuras, movimentos
involuntários, dificuldade na coordenação
motora, náuseas, entorpecimento, vertigens,
tonturas, sonolência, perda de reflexos, perturbações da visão, perda de concentração,
perda da noção de perigo, excesso de
autoconfiança, perturbações na capacidade de raciocínio, de previsão, de reacção e
de avaliação, condução irregular e dificuldade em manter a trajectória.

PARA EVIT
AR EST
A SITUAÇÃO:
EVITAR
ESTA
Ø Não faça automedicação;
Ø Nunca altere as doses ou frequência prescrita da medicação por auto-iniciativa;
Ø Questione o médico ou o farmacêutico sobre quais são os efeitos do medicamento e
interacções com outros medicamentos que tome;
Ø Leia sempre o folheto informativo que acompanha o medicamento;
Ø Não ingira bebidas alcoólicas se está a fazer medicação (a combinação pode
potenciar os efeitos negativos de um e de outro);
Ø Ao iniciar uma nova medicação que actua no sistema nervoso, evite conduzir nos
primeiros dias, para averiguar se a mesma interfere ou não com as suas capacidades;
Ø Se não se sentir em condições, não conduza;
Ø Os diabéticos devem conhecer muito bem os efeitos da medicação que tomam e
seguir as indicações do seu médico assistente;
Ø Os condutores com doença cardíaca devem ter cuidado com os medicamentos para
arritmias ou para baixar a tensão arterial;
Ø Os epilépticos devem, por um lado, certificar-se de que a medicação que tomam não
interfere com a sua condução e, por outro lado, não conduzir caso se tenham esquecido de tomar a medicação;
Ø Os condutores que tomam antidepressivos devem dormir um número de horas suficiente para diminuírem a sonolência durante o dia e se aperceberem se a medicação
interfere com a condução;
Ø Se sentir sono, estacione ou solicite a outro passageiro que conduza: abrir o vidro,
colocar o rádio mais alto ou cantar não são formas de impedir que o estado de sonolência afecte a sua condução.
Dê o seu contributo para uma maior segurança nas estradas!
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Marco António Lindo

Porto,
uma cidade,
uma Sé,
uma História...

As primeiras referências à região onde hoje
é a Cidade do Porto, fundamentalmente na
zona da Sé, remontam à Idade do Bronze,
que no nosso território se verifica, digamos,
entre 2000 e 800 anos antes de Cristo. Estamos, portanto, perante uma história que,
entre os vestígios e o conhecimento concreto, tem cerca de quatro mil anos de valores. É, com efeito, a partir do século IX que a
sua importância e influência começam a
notar-se de uma forma referente.
É no morro da Pena Ventosa que se encontram os originais vestígios do Burgo a que
se chama Cale, depois Portus Cale e, numa
terceira fase, Portucale. Os vestígios da existência de um castro de casario redondo
datam-se entre cerca de 500 a 200 a.C.. É
com os romanos que se manifesta de uma
forma mais visível a influência na organização do território, inclusivamente o que o circunda. Crê-se ser dessa época a implementação de casas de desenho rectangular e
também o primeiro cais.
Com a presença romana, Portus Cale já se
estende para a margem sul do rio.
Já no século V, é a vez de os suevos invadirem. Seguem-se os visigodos, que em 585
introduzem uma nova moeda, sendo agora
o território designado por Portucale. Quatro
anos depois, no Concílio de Toledo, presi-

dido pelo rei visigodo Recaredo, Portucale
é representada por D. Constâncio, bispo da
Igreja Portucalense.
Todos os reis visigodos regentes durante a
ocupação, Leovegildo, Ricaredo I, Siúva II
e Sisebuto, mandaram cunhar moeda com
a identidade de Portucale ou Portocale.
Em 716 deu-se a invasão pelos muçulmanos,
popularmente chamados de mouros. Abd alAziz ibn Musa destrói por completo Portucale,
mudando-se os seus bispos titulares maioritariamente para Oviedo. Incrivelmente é o
nome de Portucale em muçulmano, Portugal,
que irá dar o nome à nossa nação.
Abd al Aziz, filho de Musa, é isso que “Ibn”
significa, dá-se mal por cá, já que o rei Afonso I das Astúrias ataca a região cerca do
ano 750, levando à fuga dos mouros. Pequeno senão desta história é que isso leva
ao quase abandono de toda a região.
É com o conde Vímara Peres que, a partir de
868, se dá início a uma fase de repovoamento e de renovação urbana. A partir daí,
Portucale ganha de novo brilho, quer político, quer militar. É dessa época a criação do
condado Portucalense. O seu reconhecimento já é claro e, digamos, à medida da
época, universal.
Entretanto, os muçulmanos não se tinham
esquecido da derrota nestas terras e voltam

ao ataque. Assim, dá-se a invasão de Almansor, que tem a ver com o significado do
termo, O Vitorioso, cognome de
Muh#ammad ibn Abd-Allah ibn Abu Amir.
Este ataca Portucale, acedendo a ela por
uma ponte construída com barcas, juntando-se-lhe mais forças que chegaram por via
marítima. É de Portucale que Muh#ammad
ibn Abd-Allah ibn Abu Amir parte para Santiago de Compostela para a destruir completamente.
Viver em Portucale era um aborrecimento,
já que passava a vida a ser invadida ora por
Sarracenos, ora por Normandos. A vida era
tão complicada que o Condado se muda
para Coimbra.
Em 990, uma armada de Gascões tendo à
sua frente D. Munio Viegas retoma a cidade,
pondo definitivamente fim à presença árabe
na região. Vão os mouros, vêm os vikings...
Uma das mais significativas invasões ocorre em 1014 em Vermoim, nas chamadas
Terras da Maia. A influência a sul ia até ao
castelo da Feira, sendo o mais importante
núcleo de defesa dessa região.
Em 1096 o governo de Portucale é entregue
ao conde D. Henrique de Borgonha, pai de
Afonso Henriques, que muda a sua “capital” para Braga. É aí que virá a ser sepultado, depois de falecer em Astorga, cidade

do Reino de Leão, na actual Espanha.
É no século XII que uma sequência de acontecimentos vai provocar o início de um desenvolvimento crescente no Porto. Há um
período em que se declarou “sede vacante”,
estando encarregue do governo da diocese
uma série de cónegos arquidiáconos. Em
1114, o bispo francês D. Hugo toma então
posse da diocese do Porto e, seis anos depois, D. Teresa doa-lhe um vasto território. Este
é chamado de Couto de Portucale. É com uma
nova doação, agora feita por D. Mafalda, mulher de Afonso Henriques, que D. Hugo começa a edificação da nova Sé Catedral.
Entretanto, em 1117 D. Hugo tinha concedido aos residentes uma Carta de Foral que
na época se mostra muito inovadora. Esse
facto vai promover um desenvolvimento do
burgo, já que atrai o seu povoamento.
Portanto, à época, o burgo tinha uma só
paróquia, a da Sé, o que fazia dele um burgo episcopal. A Sé propriamente dita só
começou a ser construída por essa altura,
existindo antes no seu lugar uma ermida. O
lugar chamado de Pena Ventosa era circundado por algumas pequenas ruas e vielas
que, como era característico na época, não
tinham qualquer ordenamento.
O traçado do burgo também estava condicionado pela existência da Cerca Velha,
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datada do século III, que entretanto é reconstruída neste século XII, chamando-se
então Cerca Românica. O nome está na sua
origem, embora também fosse chamada de
Muralha Sueva, o que dependia um pouco
das ocupações. O que dela ainda existe e
se encontra é já resultado de obras realizadas no século XX.

>>>

passeio

Inicialmente a Sé tem uma planta simples, vido a uma artimanha quando o Sacrisem cruz latina, sendo a sua fachada tipica- tão da Sé o cobre com gesso. Assim,
mente românica. O portal feito em 1172 é quando as tropas de Junot entraram na
constituído por duas colunas ligadas no Sé em 1807, pilharam toda a prata dos
cimo por um frontão que tem no seu topo a altares, deixando o monumental retábulo.
imagem de Nossa Senhora da Assunção, O claustro gótico de 1385 foi encomendapadroeira da Sé e da Cidade do Porto.
do pelo bispo D. João III. De cada lado da
A parte central é formada por uma rosácea quadra abrem-se quatro arcos quebrados,
medieval, com contrafortes e rematado no inscrevendo-se em cada um deles um ócutopo por ameias. Dos lados, duas torres si- lo e três arcos menores, sustentados por
neiras contrafortadas, com balaústres e pi- duplas colunas com capitéis vegetalistas.
náculos, fechadas por cúpulas achatadas. As galerias são cobertas por abóbadas de
Em obra foi mandada fazer pelo bispo D. linha ogival. As paredes são preenchidas
Frei Gonçalo de Morais, entre 1606 e 1610. por azulejos barrocos do Século XVII, com
O seu interior é românico e está dividido em desenhos de histórias retiradas da Bíblia.
três naves de cinco
É seu autor o artista
Não
há
forma
mais
cómoda
de
secções, sendo a
António Vital Rifarto.
chegar ao Porto do que de Também é de referir
central e o transepto de
autocarro, com a ARRIVA, é a Capela gótica
maior altura, cobertas
por abóbadas aponta- claro. Todos os dias os horários onde jaz o Cavaleiro
das e reforçadas por das circulações permitem ir de da Ordem de Malta,
arcos. Grandes colu- manhã e voltar ao fim da tarde, João Gordo, e o tranas sustentam as abóaproveitando assim o dia na balho de Nicolau
badas da igreja, en- cidade do Porto, seja para ir até Nasoni da fachada
quanto as paredes exà Ribeira, ao Cais de Gaia, ou lateral, datado de
teriores foram reforçaaproveitando até para uma 1736.
das por arcos-botantes.
visita mais cultural. Nesse Resumindo alguns
No meio encontram-se
factos, é ao Porto
sentido, a sugestão que aqui
pequenas aberturas
que se deve o nome
fica é exactamente a visita à Sé de Portugal. Afonso
para passar a luz para
do Porto. Mas antes, convém Henriques passou
o interior. De cada lado
uma introdução à própria por aqui a caminho
encontram-se umas
cidade. de Lisboa para a
janelas rectangulares, a
torre do cruzeiro e a rosácea da fachada conquistar, em Julho de 1147, e foi nesprincipal. É constituída por uma capela-mor ta cidade que nasceu D. Henrique, o
com abóbada de berço divisões com már- grande responsável pelas descobertas
mores incrustados.
marítimas. Foi daqui que veio a carne
O lindo retábulo de talha dourada foi con- que o povo não comeu, para alimentar
cretizado entre 1727 e 1729, elaborado por a armada de Vasco da Gama na sua misSantos Pacheco e executado pelo entalha- são à Índia. Foi aqui que Dom Pedro gador Miguel Francisco da Silva. Dois anos nhou aos Miguelistas do seu irmão, gaantes, em 1725, uma das figuras maiores, o nhando assim o nome de “Cidade Invicreconhecido arquitecto Nicolau Nasoni exe- ta”. Foi nesta cidade que a República
cuta na capela-mor e ainda na sacristia pin- teve uma das suas acções maiores, com
turas cenográficas em perspectiva.
a revolução do 31 de Janeiro. É este o
A Capela do Santíssimo apresenta um ex- nome do famoso vinho que é reconhecelente trabalho no seu retábulo de prata cido mundialmente.
do século XVII, obra de mestres ourives A Catedral, por si, faz parte do Centro
de Lamego e do Porto. Por altura das Inva- Histórico do Porto e foi classificada Pasões Napoleónicas, esta obra salva-se de- trimónio Mundial pela UNESCO em 1996.
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vinhos

Manuel Silva , in revista Paixão pelo Vinho 39/2010

Região

D’Ouro
Não há forma de ser imparcial perante a
grandeza dos socalcos durienses.
Apaixonamo-nos pela vinha, pelo vinho.
Perdemo-nos em viagens de sonho e
e por voltar
que, a
acabamos sempr
sempre
voltar,, até por
porque,
cada curva do rio, há uma descoberta a
-do-sol um novo desmaio
fazer
fazer,, e a cada pôr
pôr-do-sol
de prazer
prazer..

Sentado no terraço da casa de Vargelas, a
quinta-emblema da Taylor’s, em S. João da
Pesqueira, é fácil perdermo-nos no tempo.
Numa tarde de sol junta-se tónica e hortelã a
um Chip Dry. O Porto branco extra-seco é uma
criação de 1934. Trata-se de um dos primeiros vinhos deste tipo a chegar ao mercado.
Frutado, fresco, com um subtil aroma a madeira de carvalho dos tonéis onde envelheceu, é a bebida perfeita para se juntar gelo e
apreciar demoradamente aos pés do rio.
David Guimarães, o enólogo responsável
por alguns dos mais fantásticos, e tradicionais, Vintage de que há memória em 250
anos de história da região, faz questão de
preparar ele mesmo as bebidas. É importante dar a conhecer novas formas de consumo para os Vinhos do Porto brancos. São
mais do que aperitivos para beber gelados.
São uma forma de gozar a imensa variedade do Douro com um toque de
cosmopolitismo que agrada às gerações
mais novas, e surpreendem pela positiva os
mais puristas.
Os generosos brancos são eleitos, sobretudo, para o Verão. Durante esta estação, o

Instituto dos Vinhos do Douro e Porto promoveu, este ano, uma campanha que é um
desafio. Em diversas estâncias balneares
do País fomos impelidos a «Mudar de Cenário». O slogan da campanha foi acompanhado por imagens sugestivas de cocktails
com base nos Portos brancos e rosés.
Beber um Porto pode ser feito de forma
descontraída. A experiência não deixa, no
entanto, de ser um convite para visitar a mais
antiga região demarcada do mundo.
DESTINO ROMÂNTICO
O Douro está na moda. É um destino quase
obrigatório para quem aprecia cultura, paisagem, vinho e gastronomia. O Alto Douro
Vinhateiro foi classificado pela UNESCO, em
2001, como Património da Humanidade.
Uma paisagem viva e evolutiva única no
mundo. Dizem dele que é um dos grandes
destinos românticos do planeta.
Garantidamente, é um lugar de amores intensos e da tentação do pecado da luxúria
para os sentidos.
Por estes dias as vindimas na região estão
no auge. É época alta para o turismo. Há

programas para desfrutar de um Douro de
exuberância. Dias de corte nas vinhas,
lagaradas ao início da noite, provas de vinhos, jantares em quintas. O tempo das vindimas, que irá alongar-se até meados de
Outubro, é o mais festivo do ano. Há uma
azáfama fora do comum e uma alegria jovial no rosto das gentes.
Nesta época é conveniente planear as visitas. A região transborda de turistas de todos
os cantos do mundo e nem sempre é fácil
conseguir alojamento, mesas nos restaurantes ou lugares nos comboios históricos
que, com tracção a vapor, nos transportam
pela linha do Douro aos fins-de-semana.
Sugestão para quem demandar a esta zona
do País – uma passagem pela sede da Rota
do Vinho do Porto, no Peso da Régua, mesmo ao lado da Estação de Caminho-de-Ferro. Há informação abundante sobre todos
os programas disponíveis, gente simpática
para dar indicações e uma enoteca capaz
de nos deixar salivantes.
ENOTURISMO PREMIADO
O enoturismo tem crescido em número de

adeptos, mas também na quantidade e qualidade da oferta. No Douro concentra-se um
número significativo das mais premiadas
unidades do género em todo o mundo.
A Quinta do Portal, com a sua Casa das Pipas, em Celeirós, Sabrosa, recebe
ininterruptamente, desde 2008, o galardão
«Chave Verde», atribuído pela associação
Bandeira Azul da Europa. Ganhou também
o afamado Best of Wine Tourism em 2007
(Alojamento) e 2009 (Práticas Sustentáveis
de Enoturismo). O prémio instituído pela
Great Wine Capitals analisa todos os anos
a oferta turística em regiões como o Douro;
Napa Valley, nos Estados Unidos; Mendonza,
na Argentina; Bordéus, em França; o Reno,
na Alemanha; Rioja, na vizinha Espanha, ou
a região vinícola do Cabo, na África do Sul.
O Hotel Rural da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, junto ao Pinhão, foi em
2005 o primeiro hotel de vinho no País. Também ele foi distinguido com vários prémios
internacionais nos últimos anos (Best of
Wine Tourism Award 2007 – Alojamento;
2008 – Arquitectura, Parques e Jardins; e
2010 – Experiências Inovadoras).
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Este ano, a Quinta do Seixo, da Sandeman,
em Tabuaço, foi considerada a melhor do
mundo no que à arquitectura diz respeito.
Nestes 99 hectares de vinhedos, na moderna adega e no centro de acolhimento, as
visitas não necessitam de marcação prévia. A quinta está aberta todos os dias do
ano e os visitantes são recebidos com provas de vinhos e uma visita guiada pelo passado e presente desta região.

do País. É um espaço delicioso onde pode
encontrar-se a mais extensa carta de vinhos
da região. Três chefes de cozinha combinam
técnicas modernas com saberes antigos. O
resultado: uma cozinha de fusão num espaço multifacetado, onde o restaurante partilha a existência com um wine bar.
Dezenas de outras referências poderiam ser
aqui feitas. Deixamos apenas duas outras
sugestões. O belíssimo restaurante do novo
Hotel Rural da Quinta da Pacheca, em
Lamego. Um deleite onde é possível ser recebido pela simpatia de Catarina Serpa
Pimentel e onde se provam os vinhos deste
que é um dos mais antigos produtores da
região, com uma cozinha sofisticada na sua
simplicidade.
A outra sugestão é o espaço da responsabilidade dos Chefes Fréderic Eyrier e José
Pinto, na Quinta da Romaneira, em Cotas,
Alijó. Aqui, cada refeição é uma visita à casa
dos sonhos. Não há serviço à lista. O menu
de degustação servido fica registado e jamais será repetido aquando de uma próxima visita. É um espaço para se desfrutar ao
almoço, se quisermos incluir na experiência as vistas magníficas sobre as vinhas em
patamares.
Para uma visita ao Douro esta é, definitivamente, a melhor altura do ano. Faça as malas e parta.

DE ÁGUA NA BOCA
Visitar o Douro é, também, ter uma experiência gastronómica como em poucos lugares deste que é um País de boa mesa. A
referência maior continua a ser o DOC, do
Chef Rui Paula, na Folgosa do Douro. O restaurante, que completou em Maio três anos,
está construído literalmente sobre o rio. É
casa de «Uma Cozinha do Douro». O livro
foi editado em 2008 e, no ano seguinte, ganhou em Paris o prémio de Melhor Primeira
Obra, e Melhor Livro de Cozinha do Mundo,
deixando um outro de Ferran Adriá, do
elBulli, em segundo lugar.
Receitas tradicionais reinterpretadas, uma
reverência quase religiosa pelos produtos
mais genuínos e um serviço exemplar. Uma
sala luminosa, toda em vidro. Uma das mais
apetecíveis esplanadas da Europa. Uma cozinha aberta a todos através de um circuito
de vídeo permanente. O DOC é de paragem
obrigatória… Mas não está sozinho.
No Peso da Régua, num dos armazéns da
estação de caminho-de-ferro fica o CP –
Castas e Pratos. É também mesa a não perder numa visita à região. Recebeu já este
ano o prémio para o melhor restaurante vínico

VINHO DO PORTO BRANCO
O Vinho do Porto é um vinho licoroso, produzido na Região Demarcada do Douro,
sob condições peculiares derivadas de factores naturais e de factores humanos. O processo de fabrico, baseado na tradição, in-

vinhos

clui a paragem da fermentação do mosto
pela adição de aguardente vínica (benefício ou aguardentação), a lotação de vinhos
e o envelhecimento.
O Vinho do Porto distingue-se dos vinhos
comuns pelas suas características particulares: uma enorme diversidade de tipos em
que surpreende uma riqueza e intensidade
de aroma incomparáveis, uma persistência
muito elevada quer de aroma quer de sabor, um teor alcoólico elevado (geralmente
compreendido entre os 19 e os 22% vol.),
numa vasta gama de doçuras e grande diversidade de cores. Existe um conjunto de
designações que possibilitam a identificação dos diferentes tipos de Vinho do Porto,
nesta edição do Arriva Jornal destacamos
o Vinho do Porto branco.
O Vinho do Porto branco apresenta-se em
vários estilos, nomeadamente associados
a períodos de envelhecimento mais ou menos prolongados e diferentes graus de doçura, que resultam do modo como é
conduzida a sua elaboração. Aos vinhos tradicionais, juntaram-se os vinhos de aroma
floral e complexo com um teor alcoólico
mínimo de 16,5% (Vinho do Porto Branco
Leve Seco) capazes de responder à procura de vinhos menos ricos em álcool. São um
excelente aperitivo e devem ser bebidos
frescos. Óptimos para cocktail, experimente como disso é exemplo o Porto Tónico,
uma bebida preparada à base de gelo, Vinho do Porto branco, água tónica e uma rodela de limão, no final acrescente uma folha de hortelã e desfrute. Deixamos alguns
exemplos de vinhos fantásticos que não
pode deixar de provar.

KOPKE WHITE
40 YEARS OLD

VAZ DE CAR
VALHO
CARV
SPECIAL RESERVE

ROZÈS COLORS COLLECTION
WHITE RESERVE

PORTO BRANCO
% 20 | 77,90 euro
Sogevinus Fine Wines

PORTO BRANCO
% 19 | 20.00 euros
António Carlos da Costa Vaz de Carvalho

PORTO BRANCO RESERVA
% 20 | 15,00 euros
Rozès S.A.

ASPECTO: Topázio intenso, cristalino.
AROMA: Inebriante; com notas de madeira
elegantes e muito bem casadas, nuances
de figo seco, nozes e avelãs em maior evidência.
SABOR: Intenso, gordo, exuberante, tudo bem
integrado, paladar infindável e sedutor.

ASPECTO: Topázio definido, cristalino.
AROMA: Complexo, aromas apelativos; notas
meladas, casca de laranja, frutos secos, madeira velha, toque de baunilha, verniz e subtil
presença de folha de tabaco.
SABOR: Boa frescura, com acidez excelente,
muito untuoso, final de boca interminável e
elegante.

ASPECTO: Topázio intenso, límpido.
AROMA: Notas intensas de café doce, ligeiro toque de confeitaria e casca de laranja confitada,
nuances amanteigadas, especiarias a conferir
mais elegância ao conjunto.
SABOR: Excelente untuosidade, notas especiadas
intensas, madeira subtil e muito bem integrada
como só a maturidade dos anos oferece, paladar
interminável e apelativo.

POR
TAL LÁGRIMA
PORT

WHITE

FERREIRA 10 ANOS

PORTO BRANCO
% 20 | 7,00 euros
Quinta do Portal

PORTO BRANCO RESERVA
% 19 | 18,00 euros
Adriano Ramos Pinto

PORTO BRANCO
% 20 | 12,00 euros
Sogrape Vinhos

ASPECTO: Topázio intenso, límpido.
AROMA: Exuberante, com notas de cola, frutos
secos intensos, de grande complexidade.
SABOR: Cheio, notas madeirizadas incríveis,
frutos secos combinados com mestria, untuoso, com acidez excelente, deixa um final interminável e inesquecível.

ASPECTO: Âmbar definido, límpido.
AROMA: Intenso, frutado, a lembrar casca de
laranja cristalizada e figos secos, carácter vegetal, verniz ligeiro e especiarias.
SABOR: Excelente untuosidade, cheio, frutos
secos em maior evidência, geleia, nozmoscada, deixa um final sedutor e muito persistente. Harmonioso e prolongado.

ASPECTO: Âmbar definido, cristalino.
AROMA: Distinto, frutos secos, notas meladas e compotadas, especiarias e requintadas notas de verniz, tosta e folha de tabaco.
SABOR: Apresenta-se com bom corpo e estrutura, acidez correcta, untuoso, equilibra-
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gastronomia

Texto: Francisco José Barata, in revista Paixão pela Cozinha 7/2010

Os segredos

do

>>>>>

Na Europa, o café é, desde há muito, uma
bebida de culto e inúmeras vezes pretexto
para um encontro. É graças a ele que algumas casas de café são hoje mundialmente
conhecidas, como a Virgínia Coffe House,
em Londres, ou o Café de La Regence, em
Paris, que foi ponto de encontro para
Rosseau, Voltaire ou Richelieu. Lisboa tem
também um desses lugares de grande tradição, ponto de encontro de famosos políticos e escritores, de onde sobressai o poeta
Bocage – o Café Nicola, situado na imponente Praça do Rossio – e também no Porto
podemos desfrutar da magia de um bom
café num lugar mítico – o Magestic. No entanto, a primeira grande loja de café surgiu
no Século XV em Constantinopla, logo seguida pela Itália.
Mas o café vai muito para além destas pequenas estórias, já que se constitui em si
mesmo como um produto de alto valor comercial e económico. A sua primeira fase
de introdução no mercado dá-se no período da expansão do Islamismo e mais tarde,
numa segunda vaga, com o desenrolar dos
descobrimentos.
Até ao limiar dos anos 1980, o café foi a segunda «commodity» mais negociada em todo
o Mundo, com um valor monetário logo atrás
do petróleo, tendo entrado em crise nos anos
1990, vendo assim reduzidos os seus níveis
de exportação. A sua maior fatia de produção encontra-se, desde há muito, no Brasil,

logo seguido do Vietname e da Colômbia.
América do Sul, África e Ásia são, de facto,
os três continentes que dividem entre si o
“poder” do café ao nível da produção e da
qualidade. Mas nem sempre os que mais produzem são aqueles que melhor qualidade
apresentam. Veja-se o exemplo dos cafés
produzidos em Timor, em Cuba ou no Quénia,
cujos grãos, embora produzidos em menor
escala, apresentam um dos mais saborosos
e apetecíveis lotes do Mundo.
O café bebe-se de muitas formas: quente,
frio ou mesmo gelado, amargo ou doce, simples ou misturado com outras bebidas. Podemos senti-lo em sobremesas de pastelaria ou em deliciosas preparações de gelados, bem como nos mais sofisticados pratos.
OS BENEFÍCIOS DO CAFÉ
Actualmente, é possível contrariar aqueles
que atribuem ao café a origem de inúmeras
maleitas, pois constata-se que traz mais
benefícios do que prejuízos à nossa saúde.
Se não, vejamos: o consumo do café não
nos leva apenas a ficarmos acordados mais
horas. Segundo estudos científicos publicados pelo «Journal of Alzheimer’s Disease»,
esta bebida, consumida regularmente, pode
interferir favoravelmente no sistema nervoso central e estimular o cérebro, prevenindo e retardando, até, o aparecimento da
doença de Alzheimer.
Mas há mais boas notícias, à luz da ciência,
para os que bebem café: o seu consumo provoca a melhoria do estado de concentração

café

e alerta; é rico em antioxidantes que nos
protegem contra várias doenças
cardiovasculares e até alguns tipos de
cancro. Para diminuir o risco de desenvolvimento da diabetes tipo 2, basta consumir diariamente.
quatro ou mais chávenas de café. Consumido cronicamente, reduz o risco de demência
e previne, por exemplo, a doença de
Parkinson. Além de tudo, o café melhora a
memória, diminui o risco de desenvolvimento
da gota e ajuda a controlar o peso. Beber café
é bom e faz bem, com a devida moderação!

TÉCNICAS P
ARA PROV
AR CAFÉ
PARA
PROVAR
Provar é sobretudo comparar entre vários, não
apenas de acordo com os nossos gostos
pessoais, mas com o aroma, a acidez, o corpo e, finalmente, o sabor. O aroma mostra-nos
a logo primeira pista relativamente aquilo que
vai ser o sabor. Quanto à acidez, é preciso
dizer que não significa nem ácido, nem amargo, é apenas a propriedade vivificante e
limpadora do paladar que caracteriza todos
os cafés de qualidade. O corpo é a permanência ou a consistência que o café exerce
na língua. Varia do ligeiro ao completo. Para
se ter uma ideia, o lote Sumatra tem um corpo
muito forte ou seja, é o mesmo que comparar
a nata com o leite desnatado.
Finalmente, o sabor, o aspecto mais importante de todos. Tem a ver com o registo geral do aroma, da acidez e do corpo. A título
de exemplo, o lote do Kénia lembranos muitas vezes a toranja. Na verdade tem acentos cítricos, o que não quer dizer que saiba
e a toranja. Comece sempre por provar os
cafés de corpo mais ligeiro e para os mais
encorpados.
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Fotografia: Dario Silva
Receitas: Chef Francisco Gomes, A Colonial | Barcelos

CHEESECAKE CAFÉ
BASE
120g bolachas desfeitas em farinha; 40g manteiga sem sal a temperatura ambiente; 10g café Delta
moído.
Misture a farinha de bolachas com o café, junte a
manteiga e coloque no fundo de uma forma. Leve
ao forno a 100ºC durante 15m. até ficar ligeiramente crocante.
CREME DE QUEIJO
250g queijo branco tipo Filadélfia; 20cl natas; 20g
açúcar; 2 claras de ovos.
Amoleça o queijo num recipiente; bata as claras
em castelo, acrescente o açúcar e bata, junte o
queijo; noutro recipiente, bata as natas até ficarem bem firmes e misture delicadamente. Coloque na forma e deixe no frio durante 6 h. Decore
a gosto.

PASTEL NATA E ESPUMA DE CAFÉ
MASSA FOLHADA
Coza massa folhada de compra a 200ºC, deixe arrefecer,
corte tiras de 3cm por 7cm (3 por pessoa).
CREME P
ASTEL DE NA
TA
PASTEL
NAT
250g leite; 500g natas; 1 ovo; 75g maizena; 375g água; 2
paus canela; 10 gemas; raspas de ½ limão.
Ferva a água com o açúcar, a casca de limão e a canela e
deixe arrefecer. Noutro recipiente, junte o leite e as natas à
maizena peneireda, mexendo bem. Deite aos poucos o resto
do leite e das natas previamente aquecidos, acrescente a
calda e as gemas e dê uma fervura, mexendo.

ESPUMA DE CAFÉ
50g café Delta; 10g açúcar; 250g natas; 1 folha gelatina;
sifon; 2 cargas de gás.
Demolhe a gelatina em água gelada durante 20 min. Ferva
as natas com açúcar e café, coloque a gelatina e deposite
no sifon. Encha 2 cargas de gás e deixe 4h no friogorífico.
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ranchos da minha terra

Marco António Lindo

Associação
Cultural e
Recreativa
de Folclore
de Paços

A Associação Cultural e Recreativa de Folclore de Paços
(ACRFP) - Fafe foi fundada em 13 de Dezembro de 1991,
tendo como objectivo dar continuidade às tradições e reviver
os cantares e dançares do Baixo Minho, levando sempre
consigo a alegria e o bom folclore.
Esta Associação tem um enorme leque de participações
em Festas e Romarias da região, tendo também participado em diversos Festivais Folclóricos, e contando já com
uma participação em França, em 2002. Esta Colectividade
tem cerca de 50 associados. Neste momento está sediada
no antigo edifício da Pré-Escola desta Freguesia.
No seu reportório constam músicas como: Cana Verde Nova,
Vira da Nossa Terra, Cana Verde Velha, Ó meu Amorzinho,
Chula, Ai Morena, Siga a Rusga, A Desfolhada, Roubada,
Vira de Saida, Cana Verde Picada, Aí sim Amanhã Vou-me
embora, Velho, Vira vai de Roda, Rosinha, Ramona, Bate
Bate Mariquinhas, Pai da Ritinha, Vira de Cruz.
15 Destas músicas encontram-se disponiveis no seu primeiro CD, trabalho discográfico lançado em em Julho de
2008, que se encontra ao dispor de quem o queira adquirir.

Destaca-se esta Associação pelos seus diversos, ricos e
trabalhados trajos, especialmente o de Ceifeira,
Chamadeira de Gado, Domingueiros, Festa, Lavradeira,
Noivos, entre outros.
ACRFP encontra-se aberta acolher novos associados, tanto para
dançar, como para o coro. É ainda de salientar que, obviamente,
os associados se encontram disponíveis para actuações.
Rancho Folclórico de Paços ou Rancho Folclórico de S.
Vicente de Paços, são outros dos nomes que ocasionalmente podemos ler e ouvir nas romarias, ficando-se isso a
dever ao facto do Rancho ser de Paços, o “miradouro de
Fafe”. O nome da freguesia é S. Vicente, o Padroeiro da
Paróquia de Paços, e ao qual o Rancho pede sempre que
deite a sua benção.
Deste modo, o Rancho acaba por ser conhecido de muitas
formas e por muitos nomes (mas afinal é sempre o mesmo
rancho), pretende estar sempre rejuvenescido para mostrar e levar até ao seu público o que de melhor sabe fazer.
Como diz uma das músicas deste Rancho Folclórico:
“…Quem não conhecer Paços, não conhece Portugal…”
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VIRGEM . 24/08 A 23/09
Vai começar um novo ciclo de vida, voltado
para a aquisição de bens e melhoria da vida
material, mas tudo o que você conseguir
desde já será através de muito trabalho e
esforço. Há hipóteses de receber um
interessante convite para mudar de trabalho
ou, caso seja um profissional liberal ou
empresário, certamente receberá proposta
de novas parcerias. O amor e os relacionamentos passam por uma fase de grande
melhoria e criará novas amizades. Preservese e siga em frente sem se envolver em
problemas que não são seus.

BALANÇA . 24/09 A 22/10
Esta fase vai exigir mudanças, vai sentir
uma certa libertação em alguns sectores
de sua vida, nomeadamente nos negócios.
Os relacionamentos vão melhorar. A saúde
e o trabalho pedem um olhar mais atento. A
saúde deve ser cuidada, pois você tem
sido exigido demais e deve encontrar
alguma forma de descansar e reciclar a
sua energia. O trabalho fica trará mais
prazer mas alguns imprevistos surgirão. As
pressões que você tem sentido durante
todo este ano começam a ficar para trás e
vai começar a sentir de volta a sensação
de liberdade perdida há muito tempo.

ESCORPIÃO . 23/10 A 22/11
A sua saúde vai estar mais frágil e por isso
cuide bem dela. Esta é uma óptima fase
para começar um programa de meditação, vai sentir uma forte necessidade de
reclusão. Certamente energias do
passado ressurgirão em forma de problemas, pessoas ou situações para que você
possa resolver o que ainda está pendente.
Fique atento a isso. Vénus, o planeta do
amor e dos relacionamentos, assim como
das finanças, beneficia esses sectores da
sua vida no final de Outubro, fique atento
às pessoas que vier a conhecer. No
trabalho tudo estará normal.

~

SAGITÁRIO . 23/11 A 21/12
É uma pessoa idealista e cheia de
sonhos, mas no que toca ao campo
material ainda vai ter de esperar muito e
ultrapassar dificuldades. Quanto ao amor,
chegará, mas só no inicio de 2011.
Tenha paciência e vá pensando em
novas estratégias de trabalho e de
negócios enquanto ele não chega. O
trabalho em equipa estará beneficiado e
algo bom irá acontecer. Envolva-se em
trabalhos sociais e dará mais um passo
em direcção ao sucesso. O sector que
mais sofre mudanças nesta fase é o
doméstico com os seus relacionamentos
familiares. Fique atento às armadilhas da
vida e cuide da sua saúde.

CAPRICÓRNIO . 22/12 A 20/01
Procure o equilíbrio nas relações. A
carreira profissional depende do cultivo
de bons relacionamentos, da assinatura
de contratos, de chegar a acordos entre
pessoas e projectos distintos. Sentirá
grande energia para alimentar as
relações e o amor. No final de Agosto
poderá sentir-se inquieto interiormente,
o que poderá provocar mudanças
familiares ou domésticas. Procure o
equilíbrio.

AQUÁRIO . 21/01 A 19/02
O aumento de visibilidade e a melhoria de
sua imagem social vão marcar esta fase.
A beleza e a arte, assim como a melhoria
das finanças estarão presentes nesse
processo. Portanto, prepare-se para as
mudanças que estão por vir e colabore
com elas. O amor pede um pouco de
paciência, pois as energias ainda latentes, não estão prontas para serem concretizadas. Comece a investir seriamente em
novos conhecimentos procurando cursos
e formações importantes para o seu
crescimento pessoal e profissional.
Aproveite a vida!

PEIXES . 20/02 A 20/03
Novos ares e novas possibilidades chegam
e essa energia já começa a vibrar na sua
vida. Caso esteja envolvido em processos
que envolvam divórcios ou dissolução de
sociedade, este será um período decisivo.
A sua vida material passará por uma
melhoria. Os relacionamentos decisivamente deixam de ser problema e a seriedade e consciência das suas necessidades
emocionais e sensuais fica mais clara. As
dificuldades amorosas do passado não
devem ser trazidas de volta. Há grande
hipótese de fazer, ou ao menos começar a
planear, uma bela e longa viagem que será
carregada de novos conhecimentos e
novidades.

GÉMEOS . 23/05 A 21/06
Caso esteja a passar por alguma crise de
relacionamento, este é um bom momento
para colocar os pontos nos is e delimitar
atitudes e sentimentos. Caso esteja só à
procura de alguém, prepare-se, pois o
Universo não lhe dará sossego até que
entenda que esta é uma fase para levar o
amor a sério. Caso já tenha filhos, o
relacionamento com eles tende a melhorar muito este mês. É possível que você
receba algum convite e mudar de emprego e que seja uma proposta quase
irrecusável. Desfrute do tempo livre e
caminhe mais.

CARNEIRO . 21/03 A 20/04
As pressões vão diminuir consideravelmente. Novas propostas de negócios
podem surgir e você deve estar bastante
atento para as oportunidades. Caso já
esteja envolvido em projectos e parcerias,
esse período é o mais propicio do mês
para efectivá-los. Os relacionamentos
amorosos passam pela mesma fase, com
possibilidade de mudanças, amores mais
sérios e até de casamento caso já seja
comprometido. O amor e a intimidade
também são favorecidos nessa fase e
suas necessidades emocionais podem
enfim ser satisfeitas. Proteja-se das
constipações.

CARANGUEJO . 22/06 A 23/07
Vai enfrentar algumas dificuldades
familiares, mudanças são necessárias.
Um novo amor tem batido na porta de seu
coração, reflicta bem, pois pode não valer
a pena. A melhor noticia deste mês é a
grande possibilidade que você terá de
fazer óptimas viagens, que podem ser
longas ou curtas, mas muito proveitosas. A
sua saúde pode ser afectada, previna-se e
tome um suplemento de vitaminas. Cuide
a sua alimentação e evite fritos e molhos.
Com pouco tempo livre vai descurar o
exercício, mas não se esqueça que este é
fundamental para o seu equilíbrio psicológico.

TOURO . 21/04 A 21/05
O trabalho pode exigir ainda mais nesta
fase e as propostas serão bastante
interessantes para seu crescimento. Caso
não seja um profissional liberal, há grande
possibilidade de promoções resultantes
da maneira organizada que vem mostrando no seu dia-a-dia de trabalho. Tenha
cuidado e descanse pois a sua saúde
pode ressentir-se, portanto, tente arranjar
meia hora por dia para cuidar de si, yoga,
meditação e exercícios de respiração são
muito bem-vindos. Repense seus hábitos e
mude os prejudiciais, especialmente a
alimentação. O amor vai muito bem,
aproveite os óptimos momentos.

LEÃO . 24/07 A 23/08
Há imensa necessidade de olhar o
trabalho com olhos mais voltados para as
novas oportunidades, pois não conseguirá
fugir das mudanças que vão acontecer.
Existe a necessidade premente de mudar
hábitos nocivos antes que a doença se
instale. Portanto, comece a pensar em um
novo programa de exercícios diários e
uma alimentação sadia. Caso esteja
acima do peso, vai ser obrigado a começar um processo de mudança muito sério
no seu corpo. Novas amizades poderão
ajudá-lo a passar por processos mais
difíceis. O relacionamento em família vai
melhorar consideravelmente.

P| 24 <<<

Nº 019 >>>

2010

| SETEMBRO | OUTUBRO

