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bilhetes mais baratos, circuitos mais frequentes, em dois 
mini autocarros que substituem os antigos de maior dimensão. 
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desde abril que a linha 12, que liga o largo república do Brasil em guimarães aos carvalhos, passou a servir diretamente 
o centro de Saúde de urgezes. a iniciativa foi possivel devido ao trabalho conjunto dos tug - transurbanos de guimarães, 
enquanto concessionária do serviço, com a câmara Municipal de guimarães. a alteração permite, assim, que todas as pessoas 
que necessitem de se deslocar à referida unidade de saúde, o façam com muito mais facilidade. Chega ao Centro de Saúde de Urgezes

Linha 12
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“Não pode faltar a todos nós a esperança e motivação, pois só assim seremos capazes de dar o contributo necessário para que a difícil 

situação em que Portugal se encontra no momento seja ultrapassada de forma a causar o mínimo dano possível aos cidadãos.”

caro/a leitor/a, cliente e amigo/a,

há cerca de um ano, quando estávamos a publicar a edição correspondente deste seu arriva Jornal referia-me no editorial às 

manifestações da natureza a que tínhamos assistido nos meses anteriores e, nomeadamente, ao vulcão da islândia, partindo daí para uma 

tentativa de reflexão sobre a nossa atitude que nos conduz sistematicamente a esquecermos a sustentação do futuro, trocando-a pelas 

facilidades do presente. com o exemplo dessas manifestações da natureza e da sua reação ao mau tratamento que, na generalidade, 

damos ao ambiente deixava no ar uma atitude semelhante do ponto de vista económico através do seguinte escrito:

“De igual forma parece ser que, também a nível da economia, a generalidade dos cidadãos e alguns Países estão muito mais 

concentrados em desfrutar do curto prazo, não percebendo que, gastando acima das suas possibilidades para satisfazer não as 

necessidades mas as facilidades de hoje, estarão a comprometer seriamente o futuro.”

Passado está um ano e, infelizmente, veio a comprovar-se que o que parecia s e tornou realidade, e Portugal viu-se forçado a ser o 

terceiro país a pedir ajuda externa para resolução dos seus problemas financeiros. no momento em que escrevo este editorial já foram 

encerradas as negociações e assinados os protocolos de entendimento que, com base no trabalho realizado por comissões de peritos, 

permitirão que os nossos parceiros a nível europeu e Mundial se decidam a emprestar a Portugal uma elevadíssima quantia de dinheiro 

para resolver os problemas financeiros. ainda não é absolutamente seguro que tal venha a acontecer, visto que na finlândia existe um 

sentimento muito contrário a esse empréstimo baseado no facto de, pelo menos parte dos cidadãos finlandeses, acharem que não devem 

ser forçados a fazerem mais sacrifícios para socorrerem quem não os quis (“nem quer”, dizem alguns) fazer. esperemos que esse obstáculo 

seja ultrapassado e possamos ver começarem a chegar as fundamentais remessas financeiras, que permitirão a Portugal não incorrer na 

situação de deixar de cumprir as suas obrigações junto das pessoas (começando pelos funcionários públicos) e entidades a quem deve 

pagar. como todos sabemos, pela enorme quantidade de notícias que ouvimos sobre essa matéria nas últimas semanas, esse dinheiro 

não nos será entregue baseado em facilidades (como aconteceu ao longo de anos anteriores, tanto ao nível do estado português, como de 

algumas empresas e de muitas famílias), mas sim em compromissos muito fortes de restrições e sacrifícios que, em função dos objetivos 

impostos pela “troika”, de negociadores e acordados pelo governo português, permitirão corrigir os erros do passado e, a prazo - que todos 

desejamos seja curto - recolocar a economia portuguesa no caminho do crescimento e da melhoria da qualidade de vida dos portugueses.

os próximos anos vão ser muito duros! o rendimento disponível das pessoas vai baixar devido ao aumento de vários impostos; 

inevitavelmente, existirão muitas unidades económicas/empresas que não resistirão e serviços que deixarão de existir, gerando um 

aumento do número de desempregados e, consequentemente, das dificuldades das famílias.

esperemos que, ao menos e para bem do futuro de todos, resulte também uma clarificação e limpeza do mercado através do 

desaparecimento de alguns agentes que, a vários níveis e através de comportamentos socialmente irresponsáveis, atuam constantemente 

como fatores de perturbação da atividade. a política de responsabilidade social da arriva Portugal, presente nas ações do nosso dia 

a dia, ajudou-nos sempre muito na hora de enfrentar e vencer todas as dificuldades com que ao longo da vida da empresa nos temos 

deparado e, por isso, estamos seguros que, uma vez mais, vamos ser capazes de vencer neste contexto muito difícil. a gestão da arriva 

Portugal reafirma a determinação e o redobrado esforço no sentido de garantir estabilidade no emprego aos seus colaboradores e a oferta 

de um cada dia melhor serviço para si; pode assim o caro cliente, leitor e amigo contar com o nosso total empenhamento e estar tranquilo 

porque encontrará em nós um parceiro firme e seguro para, através da disponibilização dos nossos serviços de transportes num ambiente 

de estabilidade empresarial, o ajudar a encontrar alternativas para este difícil período que se avizinha e a encarar o futuro com esperança. 

deixo-lhe este número do arriva Jornal que, como sempre, procura dar-lhe a conhecer realidades da empresa e da envolvente em que 

atuamos, desejando-lhe uma boa leitura e agradecendo-lhe a sua fidelidade. 

manuel santa cruz domingues basto oliveira

(Presidente da comissão executiva da arriva Portugal)

editorial

InforMaÇÃo
os textos publicados no arriva Jornal 
contemplam a utilização do novo acordo 

ortográfico da língua portuguesa.
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um serviço reformulado à medidas das 
verdadeiras necessidades, foi aquilo que o 
consórcio da arriva, auto viação landim, 
Mondinense, e transdev conseguiu nesta 
parceria com a câmara Municipal de fafe.
desde o dia 28 de março que este serviço 
conhecido como transportes fafe, está a ser 
operado, agora com bilhetes mais baratos e 
com circuitos mais frequentes. o serviço é 
feito recorrendo a dois mini autocarros que 
substituem os antigos de maior dimensão. 
Segundo o Presidente da câmara, José 
ribeiro, o Serviço integrado de transportes, 
que foi iniciado em 2008, “teve de ser 
reestruturado para ir de encontro a um maior 
número de utilizadores”.
na conferência de imprensa, que decorreu na 
apresentação do serviço, José ribeiro referiu 
que os transportes urbanos não estavam a 
ter a adesão esperada, o que terá levado ao 
ajustamento conseguido com este trabalho 

SIT - Sistema Integrado 
de Transportes

conjunto com os operadores.
até agora, um bilhete diário neste serviço 
custava 1,20 euros, mas com as alterações 
introduzidas o valor do bilhete foi reduzido 
para 90 cêntimos, que corresponde ao 
valor mínimo aceite pelo iMtt, instituto da 
Mobilidade e dos transportes terrestres.
entre as alterações anunciadas contam-
se também novos circuitos, que passam a 
ser apenas dois identificados pelas cores 
vermelha e azul, com uma distância mais 
curta e abrangendo áreas consideradas mais 
necessitadas.
Segundo o autarca, estas alterações 
promovem uma ligação mais rápida e eficaz 
entre os locais servidos, ligando de uma 
forma mais simples os pontos fundamentais 
da cidade e permitindo, também, a ligação na 
central de camionagem aos autocarros que 
fazem carreiras interurbanas.
os autocarros apresentados à imprensa têm 

19 lugares e permitem um acesso facilitado, 
por terem um piso mais baixo. escolheram-se 
cores e motivos atraentes para, por um lado, 
facilitar o reconhecimento dos veículos e, 
por outro, dar uma cor mais alegre ao 
próprio serviço.
na conclusão da apresentação, José 
ribeiro ainda aproveitou para referir que: 
“esperamos que todas estas alterações, 
que foram pensadas para ir de encontro às 
necessidades dos fafenses, signifiquem uma 
maior adesão das pessoas, porque só assim 
este serviço fará sentido”.
há, efetivamente, uma vontade comum entre 
todas as entidades envolvidas de que em 
primeiro lugar esta rede possa melhorar a 
mobilidade e diminuir o número de viaturas 
que diariamente entra na cidade, patrocinando 
assim incondicionalmente a mobilidade e 
ajudando, também, a melhoria do ambiente ao 
reduzir a quantidade de veículos automóveis 
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que entram diariamente na cidade de fafe.
nesta apresentação pública das melhorias no Sistema 
integrado de transportes, o Presidente da câmara estava 
acompanhado pelos representantes das quatro operadoras 
de transporte de passageiros, que assumiram em conjunto os 
transportes urbanos da cidade. É bastante importante revelar 
o contexto social desta iniciativa pela parte dos operadores 
já que esta não terá encargos para o município, constituindo 
assim um esforço acrescido na tentativa de melhorar 
o serviço.
Manuel oliveira, Presidente da comissão executiva da 
arriva Portugal, sublinhou o caráter inovador da parceria 
com a câmara nesta questão, sobretudo porque permite 
envolver empresas do setor, procurando conciliar os 
interesses públicos e privado. realçou também o facto de que 
quem pagar um bilhete de uma viagem interurbana, efetuada 
num destes quatro operadores, pode circular gratuitamente, 
nesse mesmo dia, no serviço de transportes urbanos.
este serviço está também interligado com os transportes 
escolares integralmente gratuitos e alargados a todo o ano. 
as empresas garantem, ainda, que os jovens com passe 
escolar não pagarão nada na rede urbana. também para os 
mais velhos, portadores do cartão do idoso da câmara, haverá 
um passe especial, que custa 15 euros mensais, e que dará 
direito a utilização ilimitada dos transportes urbanos. •
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>>> notícias

há alguns anos que recebemos de clientes o desejo da 
criação de um espaço na internet. assim, de forma a irmos 
de encontro a essa pretensão, anunciamos que em breve 
estará disponível, não um, mas três sítios diferentes na 
internet, de forma a poder oferecer aos clientes de todos 
os nossos serviços a informação desejada. assim além do 
website da arriva (www.arriva.pt), teremos também um dos 
tug - transurbanos de guimarães (www.tug.pt.com) e outro 
para os tuf - transportes urbanos de famalicão (www.tuf.
pt). a construção destes espaços é o resultado da aplicação 
de um desenvolvimento extremo na forma de informação 
dos horários, associado à aplicação da informação na ótica 
dos interesses reais dos clientes. Quer isto dizer que em 
primeiro plano, de uma forma simples, teremos os horários 
da arriva, tug e tuf, as informações dos alugueres da 
arriva bem como as campanhas ativas específicas de 
cada uma das empresas. em complemento teremos as 
outras secções naturais para o nosso tipo de operações, os 
contactos, a bolsa de emprego ou a história da empresa e 
obviamente o arriva Jornal.

arrIVa portugal 
na Internet

Mobilidade 
Sustentável 
e Transportes 
em Guimarães
Sob o tema “o que temos? o que queremos”, decorreu 
no dia 8 de abril no forum fnac, em guimarães, uma 
conferência/debate a propósito da problemática dos 
transportes públicos em guimarães, enquadrada numa 
mobilidade sustentada. esta conferência foi promovida pela 
associação vimaranense para a ecologia. Segundo os 
organizadores, o objetivo foi “discutir a sustentabilidade da 
mobilidade em guimarães, olhando com particular atenção 
para a qualidade do ambiente pedonal na cidade, para a 
oportunidade de se fomentarem novas mobilidades cicláveis 
e para a vitalidade do serviço de transportes coletivos 
urbanos”. a conferência contou com as intervenções de 
Manuel oliveira, Presidente da comissão executiva da 
arriva Portugal, antónio Pérez Babo, engenheiro civil, 
especialista em transportes e Mobilidade, e Maria Manuel 
oliveira, arquiteta e docente na universidade do Minho. 

É já no mês de junho, mais propriamente no feriado do dia 
10, que os autocarros da arriva voltam à Póvoa de varzim, 
no serviço direto vamos à Praia. este ano optou-se por criar 
uma imagem diferente recorrendo aos desenhos, bonecos 
que representam a alegria das crianças brincando na praia, 
a satisfação das famílias em pleno convívio e, é claro, os 
inseparáveis namorados que encontram no vasto areal um local 
de eleição para desfrutar do seu amor. esperamos mesmo que 
este ano o bom tempo colabore com o seu desejo de ir à praia, 
optando por uma fórmula mais cómoda e económica, utilizar 
o autocarro é mais económico e mais rápido do que se for de 
automóvel, fazendo as contas ao combustível e portagens, além 
disso, não terá o problema de encontrar um local para estacionar 
que não seja pago. Mantenha-se atento porque dentro de dias 
haverá informação horária disponível nas nossas bilheteiras.

Vamos à praia 
com a arrIVa



>>> p | 7nº 022 >>> 2011 | ABRIL • MAIO  

>>> marco antónio lindo

Ser Mulher
espaço Guimarães
o espaço “Ser Mulher” vai funcionar entre 15 de maio e 15 de junho, no espaço 
guimarães, e vai ter à disposição momentos de pura indulgência feminina 
com: tratamentos corporais; fashion advisor; hair stylist; astrologia; massagens; 
maquilhagem; aconselhamento de viagens para mulheres; tratamento de mãos; 
threading; teste de fragância; bra-fitting; prémios e muito mais. em funcionamento 
de segunda a sexta, das 14 às 21h00, e aos fins de semana das10 às 23h00, 
no Piso 1.
entre as várias iniciativas, uma será mais divertida e inovadora: Dress Your 
Self. através de uma plataforma tecnológica, as participantes vão poder vestir 
virtualmente a roupa das diferentes lojas. Só têm de escolher as peças que 
gostariam de experimentar e as mesmas serão projetadas, criando a ilusão de 
que a as têm vestidas. durante este período vão ainda poder realizar uma sessão 
fotográfica e criar um mini-book digital.
no espaço guimarães “Ser Mulher” significa ainda ganhar prémios. através de 
um cartão virtual, as clientes acumulam pontos de cada vez que participam 
numa experiência e recebem essa informação no telemóvel. Quanto mais vezes 
participarem, mais prémios poderão ganhar, pois os pontos darão direito a 
prémios oferecidos pelas lojas parceiras no evento - Perfumes & companhia, 
Sephora, Best travel, triumph - e pelo espaço guimarães. 

É já a partir de 30 de maio que a arriva disponibiliza para as escolas 
mais uma iniciativa especial. a proposta é ir ao teatro Sá da Bandeira 
ver o gato das Botas, uma peça musical com a assinatura de francisco 
Santos e da sua equipa, que nos oferece uma história carregada de 
passagens divertidas deste gato que é um malandro. Para este espetáculo 
o auditório do teatro Sá da Bandeira tem capacidade apenas para 600 
pessoas, uma vez que por uma questão de aumento de segurança não se 
utilizam os dois balcões da sala. assim, apenas será utilizada a parte da 
plateia e da tribuna, o que permite sempre uma boa visibilidade, mesmo 
para os mais pequenos. algo que também preocupou a organização foi a 
garantia do acesso. com efeito este é direto, parando os autocarros, um 
de cada vez, junto à porta, encaminhando as crianças diretamente para a 
sala. esta é uma história de um gato que vai fazer sorrir muitas crianças 
fazendo deste um dia inesquecível. imperdível! 

o Gato das Botas

pUb

pUb

pUb
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Karol Józef Wojtyła
o papa eterno
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nasceu na pequena cidade de Wadowice, 
na Polónia, a 18 de maio de 1920, tendo sido 
batizado com o nome do seu pai. Karol era 
filho de um oficial do exército Polaco, Karol 
Wojtyła, e de emília Kaczorowska.
embora fosse o terceiro filho do casal, a sua 
vida familiar foi muito triste.
não chegou a conhecer a irmã olga, que 
morreu ainda antes do seu nascimento. o 
seu irmão, de nome edmund, que era médico 
no hospital Powszechny em Bielsko, morreu 
em 1932, com 26 anos. a sua mãe já havia 
morrido três anos antes, em 1929. o seu pai 
viria a falecer próximo do 21º aniversário de 
Karol Józef.
a 20 de junho de 1920 o capelão Militar 
franciszek zak batizou Karol na igreja 
paroquial da sua terra natal, mesma igreja 
onde aos nove anos fez a Primeira comunhão.
fez os seus estudos de liceu na mesma 
cidade de Wadowice tendo-se matriculado 
em 1938 para o curso de filosofia Polaca 
na universidade Jaguelónica de cracóvia. 
no mesmo ano entra para uma escola de 
teatro. Já no fim do liceu era o Presidente 
da Sociedade de Maria, a primeira 
peregrina polaca de chestokova, conhecida 
mundialmente com a virgem negra de 
chestokova.
a universidade, uniwersytet Jagielloński, 
está atualmente classificada como a melhor 
universidade da Polónia. o seu nome vem do 
latim Universitas Jagellonica Cracoviensis. 
foi fundada por casimiro iii da Polónia, em 
1364, altura em que se chamava akademia 
Krakowska. tornou-se rapidamente numa das 
mais conhecidas na época do renascimento. 
o atual nome foi adotado em 1817. 
logo no início da Segunda grande guerra 
Mundial, a Polónia é invadida. É assim 
que, ainda em 1939, os nazis encerram de 
imediato a universidade e Karol, vê-se forçado 
a ir trabalhar, primeiro numa pedreira e depois 
numa fábrica de produtos químicos, evitando 
assim e deportação para a alemanha.
a partir de 1942 Karol começa a sentir 
uma forte vocação para o Sacerdócio. É 
recebido pelo arcebispo de cracóvia, o 
cardeal adam Stefan Sapieha, que mantém 
em funcionamento de forma clandestina 
o Seminário dessa cidade. o cardeal é 
também um dos responsáveis por outro 
local clandestino, na circunstância o 
“teatro rapsódico”.  continua os estudos 
universitários na faculdade de teologia 
da universidade Jaguelónica bem como 

no Seminário Maior de cracóvia onde, em 
1 de novembro de 1946, será ordenado 
sacerdotalmente pelo próprio cardeal 
Sapieha. É enviado para roma para, sobre a 
direção do monge francês garrigou-lagrange, 
é doutorado em teologia após defender 
uma tese sobre as obras de São João da 
cruz. Periodo que também aproveitou para o 
ministério pastoral que exerceu no meio de 
emigrantes franceses, belgas e holandeses, 
refugiados da guerra, a viverem em itália.
em 1948 regressa à Polónia onde foi vigário 
em diversas paróquias e capelão dos 
universitários até 1951, ano em que regressa 
aos estudos teológicos.
em 1953 apresenta uma nova tese na 
universidade católica de lublin intitulada, 

“Possibilidade de criar uma base de ética 
católica tendo por base o sistema ético de 
Max Scheler”. convém explicar que Max 
Scheler, foi um filósofo alemão que ficou 
especialmente conhecido por trabalhos 
desenvolvidos no fim do Século XiX e 
principio do XX, a propósito de fenómenos 
de ética e sobre a antropologia filosófica. 
deu continuidade neste trabalho a outros 
desenvolvidos por um outro filósofo, edmun 
husserl, que terá sido classificado por ortega 
y gasset como o primeiro homem do paraíso 
filosófico. É em volta deste conceito que Karol 
vai defender no ano seguinte, 1954, a sua 
tese. logo de seguida torna-se professor 
de teologia Moral no Seminário Maior de 
cracóvia, em Ética Social na faculdade de 
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teologia de lublin.
em 1958 o Papa Pio Xii nomeia Karol Wojtyla 
Bispo auxiliar de cracóvia e Bispo de olmi. 
o arcebispo eugeniusz Baziak dá-lhe a 
ordenação para os cargos a 28 de setembro 
na catedral de vavel em cracóvia. 
em 1960 edita o seu primeiro livro “amor e 
responsabilidade”, sendo nomeado dois anos 
depois, em 1962, para a comissão episcopal 
para a educação Polaca. nesse mesmo ano 
participa na primeira sessão do concilio 
vaticano ii, que tem lugar em roma entre 11 
de outubro e 8 de dezembro.
aliás, participou consecutivamente no 
concílio vaticano ii entre 1962 e 1965. no 
fim do concilio de 1964, imediatamente após 
o seu encerramento, vai em peregrinação à 
terra Santa onde fica por duas semanas.
em 1964 é o Papa Paulo vi que o ordena 
Bispo de cracóvia que também o virá a 
ordenar cardeal três anos depois.
em 1965 já como cardeal, Wojtyla participa 
nas seguintes cinco assembleias dos Bispos 
anteriores ao seu pontificado incluído na dos 
Bispos Polacos com os Bispos alemães, que 
publica a carta da reconciliação, onde se 
encontra uma frase de grande peso e que vai 
ficar; “Perdoamos e pedimos por perdão”
no fim de 1966 é criada a comissão para o 
apostolado dos laicos, tendo sido nomeado 
para seu Presidente, participando logo no ano 
seguinte na primeira reunião do seu concelho.
em fevereiro de 1968 assume a igreja de S. 
cesareo, no Palatium, em roma. vai visitar a 
virgem negra a chestekova e termina a sua 
visita com cerimónias em 120 paróquias e 
arquidioceses em cracóvia.
de novo em cracóvia, no princípio de 1969 
aproveita uma visita à paróquia de corpus 
domini para ir até à Sinagoga Judaica o que 
constitui em si um ato excecional na época.
em maio de 1970 junta-se a um grupo de 
padres polacos que tinham sido prisioneiros 
no campo de concentração alemão em 
dachau. vão em peregrinação a roma onde 
em conjunto com outros padres polacos 
participam na celebrações que decorrem na 
Praça de São Pedro, a comemorar os 50 anos 
de vida eclesiástica do então Papa Paulo 
vi. Segue, entretanto, para visitas a diversos 
países europeus. 
nos primeiros dias de janeiro convoca a 
reunião preparatória da comissão do Sinodo 
arquidiocesano de cracóvia. em outubro é 
eleito para o concelho do Secretariado geral 
do Sinodo dos Bispos.
Publica em meados de 1972 “fundações para 
a renovação”, um estudo sobre o resultados 
dos esforços na educação das pessoas da 
sua arquidiocese com a implementação do 
concilio vaticano ii.
nos anos seguintes sucedem-se visitas e 
participações em ações diversas, entre as 

quais a primeira reunião do concelho do 
Secretário geral do Sinodo dos Bispos em 
1975, mesmo ano em que visita pela primeira 
vez a república democrática alemã.
o Papa João Paulo i sucede a Paulo vi em 
26 de agosto de 1978 e, é em homenagem 
a ele, Paulo vi, e a João XXiii, que utiliza o 
nome João Paulo. infelizmente morre um mês 
depois, a 28 de setembro. João Paulo i foi o 
primeiro Papa a recusar a coroação formal, 
ficando a partir daí ao critério do nomeado 
aceitá-la ou não. assim o que aconteceu 
com ele foi aquilo que se passou a aplicar 
genericamente, uma cerimónia de início do 
Pontificado, onde se inclui a entronização e o 
juramento de fidelidade.
o primeiro Papa a ter nascido no Século XX 
nunca tinha sonhado que o viria a ser. a sua 
morte faz com que o seu pontificado seja 
o mais curto, seguindo-se um dos maiores. 
o seu sucessor, o 265º Papa vai sê-lo por 
quase 27 anos. a 16 de outubro de 1978 Karol 
Wojtyla é eleito como sucessor de João Paulo 
i tomando solenemente o seu ministério em 
22 do mesmo mês.
João Paulo ii foi um verdadeiro 
missionário, movido caridade por todos e 
fundamentalmente pela “sollicitudo omnium 
ecclesiarium”, a preocupação por todas as 
igrejas na forma de cultos diversos que foi 
declarada por Bula do Papa Pio vii.
encontrou-se com crentes e seguidores, 
dirigentes de nações, recebeu em 1166 
audiências gerais mais de 17 milhões e meio 
de peregrinos. além destes, durante o grande 
Jubileu de 2000 recebeu mais oito milhões 
de peregrinos em cerimónias audiências 
especiais. encontrou-se com 738 chefes 
de estado e 246 primeiros-ministros em 
audiências ou encontros.
o seu amor pelos mais jovens levou-o a 
começar em 1985 as Jornadas Mundiais da 
Juventude, onde em 19 edições se reuniram 
milhões de jovens de todo o mundo. em 1994 
foram as Jornadas da família.
de acordo com as diretivas da carta 
apostólica “tertio Millennivm” foi sobre a 
sua orientação que se celebrou o grande 
Jubileo. Seguiu-se a indicação aos fiéis sobre 
o caminho a seguir no futuro ditado por uma 
nova carta apostólica, o novo Millennivm 
inuente. esta é dirigida ao episcopado e 
clero em geral, aos fiéis, isto imediatamente a 
seguir a Jubileu.
neste longo documento há umas palavras 
logo no inicio que embora num contexto 
especifico são completamente atuais, Jesus 
cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, 
louvai o Senhor porque ele é bom, porque é 
eterna a sua misericórdia.
com o ano da redenção, o ano Mariano e o 
ano da eucaristia, João Paulo ii promoveu a 
renovação espiritual da igreja.

Promulgou o catecismo da igreja católica à 
luz da revelação, conforme interpretação e 
autorização do concilio vaticano ii.
reformou o direito canónico e os códigos 
dos cânones das igrejas orientais. 
reorganizou a curia romana.
entre 1994 e fevereiro de 2005 publicou em 
livro “cruzando o limiar da esperança”, “dom 
e Mistério; 50 anos da minha ordenação 
sacerdotal”, uma obra poética, “tríptico 
romano – Meditações” , “levanta-te! vamos!” 
e finalmente “Memória e identidade”
João Paulo ii foi considerado como um dos 
mais influentes líderes mundiais no Século 
XX, tendo contribuído decisivamente para 
o fim do domínio comunista no seu país, a 
Polónia, e eventualmente no resto da europa. 
no entanto, também não se absteve de criticar 
os excessos do capitalismo.
Promoveu as relações inter-religiões, 
tanto no mundo cristão onde promoveu o 
desenvolvimento da ligação entre os maiores 
quadrantes, católico, protestante e ortodoxo. 
também abriu portas nunca antes abertas nas 
relações com o judaísmo, com os ortodoxos 
do leste e até apoiando a ligação entre os 
sumitas e os xiitas no islão. não deixou no 
entanto de seguir a visão do concilio vaticano 
ii no que dizia respeito à ordenação de 
mulheres ou a questões como a contraceção. 
entre os seus documentos principais contam-
se 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 
11 constituições apostólicas e 45 cartas 
apostólicas. durante o seu pontificado visitou 
129 países, fazendo dele o líder mais viajado 
na história. falava fluentemente polaco, a sua 
língua natal, italiano, francês, alemão, inglês, 
espanhol, português, ucraniano e russo, 
croata, sérvio, esperanto, grego antigo e latim.
Beatificou 1340 pessoas e canonizou 483 
santos. 26 anos e mais 168 dias depois de 
ter sido feito Papa, João Paulo ii morre no 
Sábado 2 de abril de 2005, às 21.37 horas. 
desde essa noite até 8 de abril, dia em que 
se procederam às exéquias que mais de três 
milhões de peregrinos prestaram homenagem 
a João Paulo ii, fazendo alguns fila para 
entrarem na Basílica de São Pedro por mais 
de 24 horas consecutivas.
a 28 de abril de 2005 o Papa Bento Xvi 
dispensou a espera de cinco anos após a 
morte para iniciar o processo de beatificação 
e canonização de João Paulo ii. o cardeal 
camillo ruini, vigário da diocese de roma, 
ficou incumbido do processo que deu inicio a 
28 de junho do mesmo ano.
foi proclamado a 19 de novembro de 2009, 
pelo Papa Bento Xvi, como “venerável”.
Karol Wojtyla foi beatificado a 1 de maio deste 
ano do Senhor de 2011. •



a tcr – desenvolvimento e Promoção do 
turismo cultural e religioso, crl, conhecida 
comercialmente como turel é uma 
cooperativa vocacionada para a promoção, 
dinamização e comercialização de produtos 
e serviços ligados ao turismo cultural e 
religioso.
Segundo nos explicaram, a turel foi o 
fruto do diagnóstico realizado ao estado de 
evolução do turismo, as alterações que tem 
sofrido, nomeadamente motivada por uma 
procura cada vez mais exigente, em termos 
de qualidade de serviços e diversidade de 
produtos, bem como uma tendência para a 
fragmentação dos mercados. Somou-se a isto 
a falta de produtos específicos e direcionados 
a questões religiosas. foi por isso que um 
grupo de instituições decidiu criar e dinamizar 
a turel|tcr – desenvolvimento e Promoção 
do turismo cultural e religioso, crl.
atualmente, a turel tem 58 cooperadores, 
entre entidades públicas e privadas de cariz 
religioso e civil que mantêm como objetivo a 
promoção em rede dos seus recursos turísticos 
e culturais.
Para dar resposta às necessidades dos 

seus cooperadores, a turel desenvolveu 
um conjunto de estratégias, que passaram 
pela construção de roteiros, intervenção e 
recuperação de espaços, realização de eventos 
temáticos, consultoria e criação de um agente 
de viagens.
a 17 de março de 2006 a turel viu coroado 
todo o trabalho desenvolvido até então, ao 
receber uma Menção honrosa do instituto de 
turismo de Portugal, na 1ª edição do Prémio 
turismo - valorização do espaço Público. de 
referir que o itP é entidade que tem por missão 
contribuir para a qualificação da oferta turística 
e a promoção do turismo nacional, bem como o 
licenciamento dos agentes turísticos nacionais, 
sendo a primeira entidade nacional na sua 
regulação. este troféu destinava-se a premiar 
as melhores intervenções em espaço público 
e que contribuiriam para o reforço da sua 
atratividade turística.
a turel, foi neste certame uma das quatro 
nomeadas na categoria “Serviços”, tendo esta 
Menção honrosa conferido à cooperativa 
uma posição de relevo no panorama turístico 
nacional. na cerimónia de entrega de prémios 
mereceu rasgados elogios por parte do 

Secretário de estado do turismo e Ministro 
da economia bem com o de outros órgãos de 
soberania. 
neste momento a cooperativa tem uma a 
agência de viagens, turel – viagens e turismo, 
que opera no mercado turístico e que, tal como 
a cooperativa, tem como principal área de 
especialização o turismo cultural e religioso.
a turel – viagens e turismo é um agente 
nacional, dando cobertura em todo o espaço 
do território continental português. Para o 
efeito, tem estabelecido as mais diversas 
parcerias com as mais diversas instituições, 
públicas e privadas, que fundamentalmente 
sejam entidades interventivas no setor do 
turismo nacional. a turel assume-se 
como detentora de produtos que primam pela 
diferenciação e qualidade, pelo que todos os 
aspetos da viagem são acautelados de forma a 
proporcionar aos clientes, a melhor experiência 
possível. um dos parceiros de confiança mais 
recente para ajudar a garantir os momentos de 
lazer dos clientes da turel, é a arriva, com 
quem esta assinou uma parceria de serviço 
fazendo-a a transportadora principal para os 
serviços da agência de viagens. •
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>>> destaque

era Sexta-feira, 28 de janeiro, pelas 15 e 30 horas, quando os 
formandos do curso de educação e formação de adultos – Mecânica 
de automóveis Pesados da goe - engenharia em guimarães, 
acompanhados por um dos seus formadores, eng.º Pedro aguiar e pela 
mediadora da ação, eng.ª Paula antunes, entraram nas instalações da 
arriva, em Pinheiro - guimarães, com o objetivo de conhecer o seu 
modo de trabalhar. 
a curiosidade era muita, já que frequentam um curso da mesma 
atividade, que para além de apresentar a possibilidade de fazerem 
o 9º ano, ainda os integra na vida 
profissional, através da formação em contexto de trabalho. 
fomos recebidos pelo eng.º carlos costa, que amavelmente nos 
apresentou com nítido orgulho, as instalações do seu local de trabalho, 
a quem agradeceu a oportunidade da visita, a disponibilidade para 
os receber, bem como a amabilidade em facultar o transporte 
para a deslocação. 
a seu lado, e a receber o grupo estava também o eng.º david Brown que 
apesar das poucas palavras que lhes dirigiu, os recebeu amavelmente 
com um cumprimento cordial e individual. 
a visita foi guiada e com a respetiva explicação do modo de 
funcionamento em cada secção e departamento, nomeadamente e com 
maior detalhe, na oficina. aqui, o “anfitrião” foi o Sr. antónio antunes, 
que com o seu saber fazer, saber estar e, acima de tudo, saber ser 
espelhados no rosto, apresentou de uma forma simples, objetiva e muito 
agradável, o que fazem e como o fazem. 
resta-me dizer, que o feedback recebido por parte do grupo foi muito 
positivo, tanto pela verificação in loco daquilo que aprendem em 
sala, como pelas excelentes instalações que tiveram oportunidade de 
conhecer e, deste modo, criarem maior incentivo para enveredarem por 
esta atividade profissional, quer ainda pela sensibilização para questões 
ambientais que dali advieram, apesar de não se tratar de uma empresa, 
nem de um curso do ramo.
no entanto, e mediante as explicações e respostas dadas no decurso da 
visita, o grupo constatou que o ambiente é de todos, e todos podemos 
contribuir, isto especialmente depois de verificar que a arriva faz 
aproveitamento de recursos naturais para energias renováveis, 
através do seu gerador eólico e de painéis solares, não descorando
as águas pluviais. 
conseguiu-se, assim, em consequência desta visita, aliar e combinar 
melhor os três saberes a que todos temos direito, por isso, o grupo 
deixou o seu agradecimento à arriva, e em especial ao eng.º 
carlos costa e ao Sr. antunes, pela recetividade e disponibilidade que 
apresentaram. •

Visita de 
formandos 
à arrIVa

>>> paula antunes
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>>> alcino monteiro

sociais desenvolvidas pela câmara Municipal de 

vila nova de famalicão e, particularmente, no 

que diz respeito à juventude.

na mesma altura, o presidente da autarquia, 

armindo costa, dizia que a nova casa da 

Juventude de famalicão: “É um espaço livre 

e plural, que visa impulsionar uma efetiva 

integração e participação dos jovens na 

sociedade”. e decorridos dois meses sobre a 

abertura das novas instalações parece já não 

haver dúvidas da sua importância. 

instalada próximo das duas principais escolas 

secundárias e profissionais e ainda dos 

dois estabelecimentos de ensino superior – 

universidade lusíada e escola Superior de 
Saúde – servida por todas as carreiras dos 
transportes urbanos (Paragem 25 de abril 
/ rotunda), e não muito distante do centro 
coordenador de transportes e da estação de 
caminhos de ferro, a casa da Juventude de vila 
nova de famalicão espera que todos os jovens 
do concelho vão lá mostrar do que efetivamente 
são feitos! •

o Município de vila nova de famalicão inaugurou 
recentemente as novas instalações da casa da 
Juventude.
localizado bem no coração da cidade, o novo 
espaço oferece aos jovens um conjunto de 
serviços e valências nas mais diversas áreas, 
que vão do centro de recursos ao espaço de 
estudo, da Saúde à habitação, do centro de 
documentação ao associativismo, do emprego 
ao empreendedorismo, voluntariado, entre outras.
Basta aos jovens famalicenses seguirem o 
conselho da câmara Municipal:  “agora já tens 
uma casa tua! Mostra do que és feito! vem falar 
connosco!” e na casa da Juventude, situada na 
av. Barão de trovisqueira, nº 77, vão encontrar 
respostas para, diríamos, mesmo tudo. 
Mas, se não puderem passar por lá, os jovens 
podem ainda recorrer ao sítio de internet 
- www.juventudefamalicao.org - onde 
encontrarão também respostas para os desafios 
que vão surgir nas várias etapas da sua vida.
não é de estranhar, por isso, que o diretor 
regional do instituto Português da Juventude 
(iPJ), vítor dias, no dia da inauguração das 
novas instalações e das novas valências da 
casa da Juventude de vila nova de famalicão, 
ocorrida a 14 de fevereiro passado, tenha dito 
que: “os jovens de vila nova de famalicão têm 
sorte em viver num município que aposta nas 
suas capacidades, apoiando-os em todas as 
vertentes da sua participação social e cívica”. É 
que, de facto, a casa de Juventude de vila nova 
de famalicão, ali mesmo no coração da vila nova 
que d. Sancho i entregou a 40 povoadores, no 
longínquo dia 1 de julho de 1205, e a dois passos 
da desaparecida casa do Paço, onde em 28 de 
setembro de 1835 se reuniu pela primeira vez a 
vereação municipal do recém-criado município, 
chama à atenção, não só pela sua localização 
e decoração, mas sobretudo pelo amplo espaço 
onde os jovens podem usufruir do conjunto de 
serviços e valências atrás referidas e que são de 
grande utilidade.
não foram, por isso, gratuitos os elogios feitos 
pelo diretor do iPJ, organismo que depende da 
Presidência do conselho de Ministros, às políticas 

Casa da Juventude 
de famalicão
a preparar jovens para os desafios da vida

>>> cultura
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Llansol
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Quem alguma vez leu “nas margens da 
língua” ou “fora da literatura”, sabe que 
leu obras de uma controversa escritora 
portuguesa, nascida em 1931, em lisboa. 
viveu exilada mais de vinte anos na Bélgica 
e faleceu em Sintra, a março de 2008. estou 
a falar, obviamente, de um ser dominador de 
uma escrita ímpar, Maria gabriela llansol.
considerava-se um ser visionário 
mas objetivo. recusava acusações de 
utopias. a sua visão sobre a europa é, 
fundamentalmente, disfórica, associada 
a tristezas diversas, tristeza, uma certa 
angústia e pena. tristeza por factos e pena 
pela globalidade da sua vida. Mistura ficção 
e factos de personagens diversas que 
cobrem tempos de camões a fernando 
Pessoa, cruzando-os com o pensamento 
de nietzsche. o resultado é “o litoral do 
Mundo” e “geografia de rebeldes”. entretanto, 
seguem-se-lhes uns vinte e dois livros que 
são empolgantes. imagens tiradas do nada, 
com personagens que viajam num mundo 
visionário, quase diria, surreal. lembro-me de 
partilhar “um beijo dado mais tarde”, com uma 
resenha do trabalho de Salvador dali. era 
como se estivesse a beber cerveja e a comer 
amendoins ao mesmo tempo. deixou-nos um 
tremendo espólio que ainda está a ser editado 
e que é naturalmente seguido por quem a 

admira e, fundamentalmente, compreende o 
seu sentido de estar na vida, encontrando na 
felicidade absoluta o sentido final da vida. isto, 
embora o absoluto nela seja impossível, por 
incongruência com a própria vida, na limitação 
do que é o próprio ser, nu na sua existência. o 
tempo localiza-se no lado contrário da história.
no seu íntimo creio que ela é absolutamente 
contra a europa na fórmula histórica que se 
está a desenhar. acaba, de certa forma, por 
importar essa visão para a globalidade da 
humanidade a partir do conceito da “aldeia 
global”. Para ela a verdade, neste sentido, 
é uma mentira desmistificada, apresentada 
de uma forma bela mas que, na realidade, 
esconde o mesmo que a sua classificação 
para a revolução do 25 de abril, a revolução 
de todas as promessas e de muitos fracassos.
“o livro das comunidades” classifica-se como 
manifesto fundador de uma visão alternativa 
da história europeia. a sua visão é muito 
complexa e cruza-se com diversas outras de 
pensadores e filósofos contemporâneos.
Maria gabriela llansol faz do texto um 
elemento constante na sua própria visão da 
matéria, em conclusão, parte do universo. 
esse conteúdo vai provocar as pessoas. na 
forma como conduz o texto não nos conta 
nada, leva-nos através do seu contexto como 
se nos tornássemos personagens dele.
É claro que uma opinião massiva nos 
conduz… no entanto, aqui é uma contra 
opinião! ouvi uma vez umas passagens do 
“causa amante”... aqui ... É tudo, nada, entre 
tudo e nada, Movimento, gosto, e, Quando, 
Mais, fim, causa amante.”
É uma escrita limpa, desprovida de 
complementos comuns ao quotidiano, à 
política, a uma visão rosa da vida. a propósito 
dela, o ensaísta, filósofo e crítico eduardo 
loureço afirmou claramente estarmos na 
presença do próximo grande mito literário 
português, por paralelo com o próprio Pessoa.
há quem a tenha acusado de ser uma 
escritora difícil, hermética, inacessível, 
adjetivos talvez justificáveis a quem se fique 
apenas por algumas páginas de qualquer 
um dos seus livros, mas desajustados a 
quem mergulha na obra e a aceita, única e 
irrepetível, algo de profundamente autêntico. 
este meta-realismo é marcante na sua escrita.

pUb

conforme referiu Maria gabriela quando lhe foi 
atribuído pela primeira vez o grande Prémio do 
romance e da novela, em 1990: “escrevo, para 
que o romance não morra. escrevo, para que 
continue, mesmo que, para tal, tenha de mudar 
de forma...”. 
Maria gabriela llansol conquistou o seu 
espaço enquanto pessoa, instintivamente, 
existencialmente europeia. Pela sua escrita 
afirmou a literatura como valor universal. •
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The Beatles

toda a gente sabe o nome deles, mas para 
relembrar e encher, eles eram o John lennon, 
george harrison, Paul Mccartney e ringo Starr. 
ringo não era o baterista original mas que 
realmente foi o eternamente reconhecido como 
tal ao juntar-se à banda em 1962 a substituir o 
seu original baterista Pete Best e depois da morte 
do Stuart Sutcliff,e devido a uma hemorragia 
cerebral.
os the Beatles viriam a ser a banda de maior 
renome na história do pop rock.
da época e lendo velhas revistas, tipo rolling 
Stone, há mesmo quem os classifique de “rock 
psicadélico”; “gandas” doidos! não é uma 
censura, mas lendo as letras de mais de 100 
temas de 13 álbuns editados de uma forma 
regular, não creio que seja classificável como tal 
por causa de, por exemplo, “lucy in the sky with 
diamonds”.
Quanto a mim, o que deu aos Beatles a projeção 
que tiveram deve-se a coisas que têm a ver com a 
época em que viveram, o seu estilo e ao facto das 
raparigas os acharem muito giros. 
Já estive em concertos, como por exemplo com 
os tokio hotel, em que as raparigas à minha 
volta gritavam que se fartavam e a certa altura 
decidirem desmaiar todas ao mesmo tempo. 
hoje isso acaba por não ser nada de especial. 
certamente que em 1965 ou 1966 era bem mais 
raro poder ter um concerto assim, com rapazes 
assim, com música assim.
a época em si estava a ser completamente 
subvertida no comportamento e ainda se via 
miúdos a irem aos concertos de fatinho e 
gravata, todos bem arranjadinhos. as raparigas 
de vestidinho de roda e sapatinhos com meias 
brancas que depois desatavam aos gritos o 
tempo todo. nem ouviam o que eles estavam 
a cantar.
a influência deles vai também transmitir-se a 
todo um tempo, para mim bem estranho. aqueles 
anos em que os papás são todos muito certinhos 
e bem comportados, todos trabalhadores muito 
cumpridores e que depois tem uns filhos que 
consomem drogas, embebedam-se à brava, 
fazem revoluções tipo Paris em 1968, fazem 
grandes concertos na ilha de White, em uxbridge 
festival ou em hastings, o Blenheim Palace 
festival, o Magical Mystery tour, em Monterey, na 
califórnia, onde os Beatles também estiveram a 
tocar grátis... e Woodstock; é claro.

o primeiro tema da banda a ter sucesso é love 
me do, produzido pelo george Martin, que era 
quem antes arranjava os instrumentos à banda e 
que acaba por vir a ser o manager nesse período.
Mas como é que isto aconteceu? Mais ou 
menos...
o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles 
tinha tocado antes com uma banda de nome 
“the Blackjacks”. o casbah coffee, em liverpool, 
era da mãe dele e por isso eles iam lá tocar 
regularmente. entretanto, aparece um contrato 
para irem tocar para um clube em hamburgo, 
o indra, contrato esse que é o que realmente 
leva à contratação oficial do Pete. Pelo contrato 
os rapazes só tinham que tocar sete noites por 
semana, sete horas por noite. a única coisa 
incluída, além do pagamento, era… as bebidas. o 
reportório era nenhum, já que só tocavam “covers” 
de bandas norte americanas dos anos 50.
afinal os espetáculos foram encurtados, já que 
por acaso o Paul Mccartney pegou fogo ao 
quarto que partilhava com o Pete e a policia 
quando lá chegou encontrou o george harrison, 
achou que ele era puto demais e mandaram-
no de volta para uK porque ele tinha mentido à 
emigração na idade. Quem acaba por regressar 
também é o John lennon, ficando o Stutcliffe 
que estava apaixonado por uma rapariga alemã. 
foi essa namorada, a astrid Kirchherr, que um 
dia lhe agarra na cabeça de cima e lhe faz um 
penteado todo futurista. É giro porque ela até era 
uma excelente fotógrafa que chegou a fazer várias 
exposições em diversos locais do mundo e com 
livros publicados. as primeiras fotos da banda são 
feitas por ela que chega e dedicar-lhes livros.
o Stutcliffe vem a liverpool no princípio de 1961 
e os colegas quando lhe veem o corte de cabelo 
passam-se e fazem todos penteados iguais, 
aquele penteado que vai ser a partir daí fazer 
parte da imagem da banda. o Stut regressa a 
hamburgo para ir ter com a namorada. tony 
Sheridan, um músico que tocava com nomes 
importantes desse tempo, gene vicent e eddie 
cochran, vê-os a tocar no top ten club de 
hamburgo e convida-os para tocarem com ele 
num disco. estas gravações feitas na Polydor da 
alemanha são as primeiras que os Beatles farão 
em estúdio, são produzidas por um conhecido 
maestro de nome Bert Kaempfert. À conta da 
cena o tony acaba por vender mais de um milhão 
de cópias do vinil. 

os Beatles regressam entretanto a liverpool, 
mais concretamente ao tavern club que é o que 
mais interessa, onde vão fazer 292 espetáculos. 
os homens do bar já deviam vomitar Beatles...
a propósito, Sutcliffe acabou por ficar em 
hamburgo onde acabou por morrer, como já foi 
atrás referido com uma hemorragia cerebral; 
provavelmente foi por causa do corte de cabelo 
que a namorada lhe fez. olhando para eles, fora 
de brincadeira, eles até faziam um par fofinho.
Já ele tinha sido entretanto substituido pelo Paul 
Mccartney que entra como baixista em 1961. nos 
fins desse ano, o Brian epstein, dono de uma 
loja de cenas de música lá em liverpool, vai ver 
um desses concertos e fica maravilhado com 
eles. conversa com eles, torna-se empresário da 
banda e começa também a tratar-lhes da imagem. 
ele até gosta do corte de cabelo deles mas 
não das roupas, e é assim que a partir daí eles 
aparecem com aqueles fatinhos e gravatinhas.
epstein começa a tentar encontrar uma produtora 
discográfica que aceite produzir um disco dos 
the Beatles. epstein enquanto distribuidor tinha 
grandes facilidades no entanto nem todos os 
executivos das editoras consideravam os Beatles 
alguma coisa de jeito. Por exemplo o dick rowe 
da decca disse a epstein que bandas com 
guitarristas estavam fora de moda. entretanto, 
epstein  tenta diversos contactos através de 
ron White, o marketing manager da eMi. todos 
os produtores declinam mas há um, george 
Martin, que já havia trabalhado com os Beatles 
que vai ouvir epstein e dar a volta ao curso dos 
acontecimentos.
em abril e maio de 1962 regressam a hamburgo, 
agora para tocar no Star club. a morte de Sutcliffe 
de que tomam conhecimento nessa altura 
deixa-os muito abalados, embora continuem os 
espetáculos.
epstein acaba por se encontrar finalmente com 
Martin, que está na Parlophone, uma divisão da 
eMi, que entretanto faz um contrato de um ano 
com a banda. É assim que a 6 de junho de 1962 
os Beatles entram pela primeira vez nos famosos 
estúdios da abbey road. george Martin achava 
que a banda tinha bom aspeto, bom humor, mas 
musicalmente eram ainda fracos. um elemento 
que tem que sair é Best por ser considerado 
fraco como baterista. a discussão que se segue 
a esse propósito é tal que até o motorista da 
carrinha que os transporta se envolve. a verdade 

como ser privilegiado que 
sou, estava a ler o artigo 
do Marco sobre o Papa 
João Paulo ii quando entre 
dentes praguejei “Papa was 
born in the 60’s”; pois. o 
meu pai nasceu em 1960 e 
lembro-me dele dizer que 
tinha nascido no mesmo 
ano dos the Beatles.
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é que george, Paul e John, acabam mesmo por 
pedir a epstein para demitir o Pete Best, e assim 
acaba por ser. uma das pessoas apontadas para 
a questão era o baterista da famosa “rory Storm 
and the hurricanes”, o richard Starkey, que já 
tinha tocado com os Beatles algumas vezes em 
hamburgo e se dava particularmente com eles. 
entre os amigos era conhecido como ring, ringo 
Starr. no entanto quando os Beatles voltam ao 
tyavern club, agora com ringo, os entusiastas 
queriam era o Pete Best e desataram numa de 
palavreado simpático que incluía pôr a mãe de 
alguns a trabalhar à beira da estrada; george 
harrison chega a ser agredido.
os Beatles vão gravar oficialmente pela primeira 
vez entre setembro de 1962 e fevereiro de 1963, 
sendo o primeiro tema de todos “i want old your 
hand”. embora esse tema acabe por ser o de 
maior sucesso imediato nos estados unidos, é o 
tema “Please please me” a ser o primeiro a 
ser lançado.
dessa sessão de gravações vai ser “love Me 
do”, o primeiro a alcançar o primeiro lugar dos 
top 20 da revista Mersey Beat, ao mesmo tempo 
que entram mesmo escalão de vendas da revista 
Billboard.
a 17 de outubro vão de liverpool a Manchester, 
para aparecerem num programa de televisão 
chamado “People & Places”, na estação tv 
granada. esta aparição vai gerar uma maluqueira 
geral, especialmente entre as raparigas que 
passará a ser conhecido como “Beatlemania”.
a coisa sobe de tom e, em 1963, tocam no royal 
variety Performance. a família real está presente, 
incluindo a rainha que fica um pouco “admirada” 
quando o John lennon se vira para a audiência 
e diz: “para a próxima música vamos pedir ajuda 
da plateia. as pessoas que estão nos lugares 
baratos, aplaudam. o resto pode chocalhar 
as joias”.
temas como “till there Was you” e “i Want to 
hold your hand” virão a ter destaque de um dos 
mais sérios críticos musicais da época, o William 
Mann, do the times. a respeito do álbum With the 
Beatles, Mann, dá especial atenção à estrutura do 
tema “not a Second time”. refere-a como sendo 
também típica nas canções de andamento mais 
rápido dos Beatles, e afirma ainda que “ficamos 
com a impressão que pensam simultaneamente 
em harmonia e melodia, tal a firmeza com 
que as sétimas e nonas maiores e sobre 
dominantes estão incorporadas nas canções, 
tal a naturalidade da cadência eóliano no fim de 
“not a Second time” (a sequência que conclui a 
das lied von der erde, de gustav Mahler)”. nesse 
tempo era preciso mesmo saber de música para 
ser crítico.
o nome de Mann passou a fazer parte do 
mito da banda e quando a determinado passo 
refere as “cadências eólicas”... Bem, ainda em 
1980 John lennon a esse propósito afirmava 
perentoriamente: “até hoje não sei o que são 
cadências eólicas”.
no que diz respeito à presença dos Beatles nos 
estados unidos, a sua aparição foi bastante mais 
moderada do que na europa, onde o seu sucesso 
é crescente.
a editora vee-Jay edita algum trabalho que não 
tem grande repercussão e acaba por perder a 
representação por não pagamento de direitos. 
a Swan lança “She loves you”, que nem à rádio 
chega, mas em janeiro de 1964 Jack Parr passa 
no seu programa na televisão uma gravação 
desse tema gravado em inglaterra. entretanto, 
Brian epstein tenta a capitol records para editar 
“i Want to hold your hand”. consegue também um 

contrato para outro programa, o de ed Sullivan
a capitol não tinha nenhuma esperança em 
relação aos Beatles, quando a cadeia de 
televisão cBS apresenta um documentário de 
cinco minutos sobre o fenómeno dos Beatles, em 
inglaterra. o programa vai para o ar no dia 22 de 
novembro de manhã e era para passar de novo à 
tarde, só que o Presidente Kenedy levou uns tiros 
em dalas a essa hora e o programa foi-se.
entretanto, as rádios em nova iorque e em 
Washington começam a passar o tema e em 
apenas dez dias, desde a primeira vez que passa, 
vende um milhão de cópias.
a capitol convida a banda para uma viagem aos 
States. Brian epstein está tão satisfeito com a 
ideia que espalha seis milhões de cartazes em 
nova iorque a promover o concerto. distribui 
discos em todas as rádios, edita um “jornal” de 
quatro páginas a contar a história da banda. 
em 7 de fevereiro de 1964, quatro mil fãs dos 
Beatles vão-se despedir deles ao aeroporto de 
heathrow... do lado de lá, estavam três mil à 
espera deles.
no caminho para a cidade, Paul Mccartney 
ouviu na rádio que “eles acabaram de deixar o 
aeroporto e estão próximos de nova iorque…”
dois dias depois lá estão no programa do ed 
Sullivan. confirmadamente 75 milhões de 
espectadores viram o programa e a banda já não 
era uma mera moda europeia, tinha-se tornado 
mundial. em 11 de fevereiro atuam pela primeira 
vez ao vivo nos estados unidos, no Washington 
coliseum. este concerto está para a américa 
como o do london paladium para a inglaterra.
ter sucesso nos estados unidos está para 
bandas europeias como o inverso para bandas 
norte americanas. afinal os mercados maiores 
na venda de discos situam-se nestes dois 
continentes. ainda hoje assim é, e por exemplo, 
os u2 que o digam.
Sobre as vendas e história nos estados unidos 
não tenho referências suficientes que me 
permitam falar do assunto com certeza de factos. 
Só sei que foi uma grande confusão com as 
editoras que no passado tinham feito discos 
deles a reeditarem-nos, agora, com um sucesso 
obviamente diferente. Quanto a mim coisas como 
the Beatles versus the four Seasons, um álbum 
com a banda de frankie valli, são meros atos 
de oportunismo entre a editora e uma banda 
suportada por mafiosos; coisas à americana.
ainda em 1964 os Beatles vão à austrália, 
passam por diversos países europeus. Por 
acaso, ringo não foi à austrália porque estava 
doente e embora o público ficasse ligeiramente 
dececionado, o seu substituto, um amigo de longa 
data e companheiro de digressões e espetáculos, 
Jimmy nicol, safou-se muito bem. aliás na 
austrália em adelaide, os Beatles tiveram 300 mil 
pessoas à espera deles. nunca antes algo assim 
tinha acontecido em algum lugar.
finalmente, há um filme bastante descontraído, 
“a hard day’s night”, em junho de 1964. o filme 
conta a história de quatro músicos que tem uma 
banda e que tentam tocar num programa de 
televisão. É divertido e ainda hoje se vende bem.
o álbum a hard day’s night, sai logo de seguida 
e foi o primeiro dos Beatles só com temas 
compostos por John lennon e Paul Mccartney.
em 1965, a raínha elizabeth ii condecora os 
Beatles como Membros da ordem do império 
Britânico. foi o primeiro-ministro harold Wilson, 
que tinha sido deputado em liverpool que 
os nomeou. À conta disso, alguns deputados 
conservadores como protesto devolveram suas 
insígnias. 

em 1965 vem outro filme, “help” acompanhado 
em simultâneo pelo álbum com o mesmo nome.
nesse ano, para a história do rock, acontece 
pela primeira vez um espetáculo de rock ao vivo 
num estádio descoberto. assistem quase 56 mil 
pessoas e o concerto é gravado passando em 
documentários, fundamentalmente de televisão, 
na maior parte dos países da europa.
cinco milhões de álbuns e quatro milhões de 
singles é a marca atingida pelo novo álbum, 
“rubber Soul”, que sai em dezembro de 1965.
em 1966 vem a público um novo filme, “a talent 
for loving”, são nomeados para dez “grammy” e 
até já são ouvidos nos países de leste. 
É muito estranho mas já li de tudo. Já li 
americanos a considerarem o rock um produto 
verdadeiramente americano, comunistas a 
considerarem o rock uma obra do capitalismo e 
da burguesia, a direita a considerar o rock uma 
arma do comunismo... o rock a ser considerado 
como fomentador da pornografia por causa do 
pessoal que em festivais, como Woodstock, 
iam tomar banho ao rio todos nus. depois para 
ajudar a isto vem o John lennon e decide afirmar, 
ainda nesse ano de 1966, ao evening Star, um 
vespertino de londres, que: “o cristianismo vai 
acabar. vai-se dissolver e morrer. não tenho 
dúvidas e tenho a certeza que o tempo o vai 
provar. atualmente somos mais populares que 
Jesus cristo”.
Sai o álbum “yesterday and today”, que fica 
imediatamente em primeiro lugar vendendo um 
milhão e meio de discos em cinco semanas. a 
capa era uma foto com os Beatles vestidos com 
bata de talhante a segurarem umas bonecas 
feitas em bocados junto a peças de carne, à porta 
de um talho. esta capa teve logo que provocar 
uma reação do povo mais inteligente do mundo, 
o norte-americano, que acusou os Beatles de 
usarem a imagem para os culpar pelos mortos 
na guerra do vietnam. os ingleses e a banda 
estiveram-se a “borrifar” para a afirmação; kool. 
Mesmo assim a capitol recolheu os álbuns 
produzidos substituindo a capa.
a ida às filipinas foi uma confusão porque 
quando chegaram a Manila, foram controlados 
pelos serviços aduaneiros que lhes encontraram 
droga. Mesmo assim deram dois concertos no 
rizal Memorial football Stadium, seguido de uma 
apresentação organizada por imelda Marcos, a 
mulher do presidente ferdinand Marcos, o ditador 
local. esta deveria por os Beatles em contacto 
com 300 filhos de oficiais superiores das forças 
armadas. foi uma tristeza, uma deceção porque 
os Beatles não puseram lá os pés e a imprensa 
“livre” das filipinas não foi nada simpática com a 
questão.
Brian epstein, numa conferência de imprensa, 
tenta esclarecer algumas questões e desculpar 
outras, só que com tantos cortes “técnicos” na 
transmissão e que depois desse acontecimento, 
até ameaças de bomba receberam no hotel. 
o departamento de finanças não os deixou 
abandonar o País sem que fossem pagos os 
impostos relativos à venda de bilhetes e sobre 
os próprios “cachés” deles. não houve ninguém 
que os levasse ao aeroporto pelo que tiveram 
que ir a pé havendo um grupo de cerca de 
trezentas pessoas à espera deles. agrediram-
nos, cuspiram-lhes em cima, insultaram-nos e, 
entretanto, o estado apreendeu-lhes todas as 
receitas dos concertos. •

#continua na próxima edição do aJ
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os recentes acontecimentos de fugas 
de material radioativo para a atmosfera 
verificados na central nuclear de fukushima, 
devido aos danos causados pelos terramotos 
e pelo tsunami que tem afetado o Japão nas 
últimas semanas, reabriram o debate sobre a 
segurança das centrais nucleares, e se vale a 
pena continuar a investir nessa fonte 
de energia. 
esse é um debate muito extenso, que daria 
um livro, contudo neste artigo somente quero 
tentar desmistificar alguns mitos sobre a 
energia nuclear.
a procura por energia no mundo tem 
crescido exponencialmente nos últimos 
anos, tornando-se um fator determinante no 
desenvolvimento dos países e na qualidade 
de vida dos seus cidadãos. esse crescimento 
tem sido feito à custa de combustíveis 
fósseis, pois eram baratos e de fácil 
exploração, contudo altamente prejudiciais 
para o ambiente devido às emissões de 
gases com efeito estufa (gee) que foram 
aumentando ao longo do tempo resultando 
no problema do aquecimento global que se 
verifica atualmente. 
Para além disso, devido à grande procura, 
o preço desses combustíveis também 
tem vindo a aumentar, prejudicando o 
desenvolvimento de muitos países, que 
começaram a procurar por novas fontes 
de energia.
a energia nuclear foi descoberta há 56 anos, 

e desde então tem sido uma fonte de energia 
utilizada por diversos países, pois é uma 
forma eficiente de se gerar energia elétrica 
(1kg de urânio é equivalente em termos 
energéticos a 14 toneladas de carvão, ou ao 
consumo de eletricidade de 15 casas durante 
1 ano) e uma forma limpa (pois não emite 
co2 para a atmosfera), sendo responsável 
em 2009 por 14% da eletricidade gerada no 
mundo, segundo dados do nuclear energy 
institute. 
Para além das vantagens referidas, o custo 
de fornecimento da matéria-prima (urânio) 
não é tão variável, pois não se altera em 
detrimento do preço do petróleo. 
o processo de fissão nuclear consiste no 
aproveitamento da energia térmica libertada 
durante os processos de transformação 
de núcleos atómicos (processo realizado 
no interior do reator nuclear) para aquecer 
a água e assim gerar vapor. esse vapor é 
injetado nas turbinas que consequentemente 
irão ativar um gerador e desse modo produzir 
energia elétrica. 
a parte negativa da energia nuclear é 
a radiação emitida pelas substâncias 
envolvidas na reação nuclear, processo que 
é controlado dentro do reator nuclear, e os 
seus resíduos radioativos que necessitam 
de ser mantidos em água ou enterrados de 
forma controlada durante longos anos. 
nos últimos dias temos ouvido falar sobre 
a segurança nas centrais nucleares, para 

muitos ainda está na memória o segundo 
acidente nuclear da história, sim leram bem 
Segundo acidente da história da energia 
nuclear, e que foi até hoje o mais grave 
acidente e ocorreu no ano de 1986 em 
chernobyl (ucrânia) onde, segundo dados 
da organização Mundial da Saúde, estima-
se que morreram 4 mil pessoas ao longo dos 
anos em consequência desse grave acidente.
o primeiro acidente ocorreu nos estados 
unidos, foi o acidente de three Miles island 
em 1976, onde não há dados sobre mortos 
ou mesmo ocorrência de doenças em 
consequência do material radioativo expelido. 
o terceiro acidente é este que está 
atualmente a ocorrer na central nuclear de 
fukushima no Japão, onde até ao momento 
morreram 2 trabalhadores da central, contudo 
a real dimensão da tragédia ainda será  
contabilizada.
o acidente de fukushima ao contrário dos 
outros 2 acidentes referidos acima, não 
ocorreu devido a erro humano, e sim devido 
ao forte sismo seguido de um tsunami que 
afetou o Japão e danificou as estruturas 
dessa central nuclear, afetando os seus 
geradores de emergência, equipamentos 
de segurança cruciais para fornecer a 
energia elétrica necessária para arrefecer a 
água dos reatores nucleares em casos de 
avarias. como esses geradores deixaram de 
funcionar, houve um excesso de calor dentro 
dos reatores tendo como consequência 
a explosão de um deles e a expelição de 
material radioativo.   
a central de fukushima estava projetada 
com medidas de segurança para ondas até 
6 metros, mas infelizmente este tsunami 
teve ondas de 10, por essa razão o 
sistema falhou.
convém referir também que já houve 
acidentes com barragens hidroelétricas, 
nomeadamente rompimento das mesmas em 
1963 em vajont, itália, onde morreram 2 mil 
pessoas e em Banqiao, na china, em 1975, 
onde morreram aproximadamente 26 mil 
pessoas por afogamento. 
não estou aqui para defender a energia 
nuclear, quero antes desmistificar alguns 
mitos, na minha opinião esta não é uma fonte 
insegura de se gerar energia como muitos 
querem vender, antes pelo contrário, é uma 
fonte de energia muito fiável tanto no aspeto 
económico como ambiental.
um mix energético equilibrado, constituído 
por diversas fontes de energia, é um fator 
determinante para a competitividade de um 
país, infelizmente com a tecnologia disponível 
atualmente as fontes renováveis de energia 
não conseguem suprimir todas as nossas 
necessidades energéticas de uma forma 
economicamente viável, por isso todas as 
alternativas economicamente eficientes e 
com baixas emissões de carbono devem ser 
consideradas. •

energia nuclear
Mitos e factos...
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Saúde oral para todos
uma boa higiene oral é aquela que resulta 
da remoção eficaz dos restos alimentares 
(principalmente após as refeições) e ao mesmo 
tempo impossibilita a “ligação” de um conjunto 
de bactérias aos dentes e gengivas, de forma 
a impedir a destruição dos dentes pela ação 
dessas bactérias. É importante falar de algumas 
curiosidades bem como algumas atividades 
necessárias, a começar pela escovagem.
a escovagem dos dentes deve ser efetuada com 
uma escova de tamanho adequado à boca de 
quem a utiliza. as embalagens devem referir as 
idades a que se destinam. os filamentos devem 
ser de nylon com extremidades arredondadas 
e textura macia, que quando começam a ficar 
deformados, obrigam à substituição da escova. 
normalmente, a escova, quando utilizada 2 vezes 
por dia dura cerca de três meses. 
existem escovas manuais e elétricas, as quais 
requerem os mesmos cuidados. as escovas 
elétricas facilitam a higiene oral das pessoas que 
tenham pouca destreza manual. 
o dentífrico a utilizar deve conter fluoreto 
numa dosagem de cerca de 1000-1500 ppm. 
a quantidade a utilizar em cada uma das 
escovagens deve ser semelhante (ou inferior) ao 
tamanho da unha do quinto dedo (dedo mindinho) 
da mão. até aos seis anos, aproximadamente, 
o dentífrico deve ser colocado na escova por 
um adulto. os dentífricos com sabores muito 
atrativos não se recomendam, pois podem levar 
as crianças a engoli-lo deliberadamente. após 
a escovagem dos dentes é necessário eliminar 
o excesso de dentífrico, bochechando com um 
pouco de água. o conceito de intransmissibilidade 
da escova de dentes deve ser reforçado junto das 
crianças. as escovas devem guardar-se num local 
seco e arejado, com os pelos virados para cima, e 
sem contactarem umas com as outras. 

o InIMIGo nº1 DoS noSSoS DenTeS
É a pLaCa BaCTerIana 
todos nós desenvolvemos placa bacteriana. as 
bactérias proliferam constantemente na nossa 
boca. Para crescerem, estas bactérias utilizam 
ingredientes encontrados na nossa dieta e saliva. 
a placa bacteriana, em presença de hidratos de 
carbono (especialmente açúcares) produz os 
ácidos que vão desmineralizar os tecidos duros 
do dente (esmalte e dentina). assim, sempre que 
se ingerem alimentos ou bebidas açucaradas, 
produzem-se ácidos. com os ataques ácidos 
repetidos, o esmalte deteriora-se e as lesões de 
cárie iniciam-se. 
a placa bacteriana é uma massa esbranquiçada, 
que se forma diariamente, colonizada por 
bactérias, fortemente aderente à superfície dos 
dentes e gengivas. a placa acumula-se em maior 
quantidade no sulco gengival (espaço entre o 
dente e a gengiva) e nos espaços interdentários. 
São as bactérias da placa bacteriana que 
provocam a cárie dentária e doenças periodontais 
(doenças da gengiva), mas felizmente a placa 
bacteriana pode e deve ser removida diariamente, 
utilizando as técnicas corretas de higiene oral.

o QUe É a CÁrIe DenTÁrIa?
É uma doença infeciosa que se manifesta após a 
erupção do dente e que origina o amolecimento 
progressivo das estruturas dentárias levando à 
formação de cavidade. Para que se inicie uma 
cárie, as bactérias da placa bacteriana produzem 

os ácidos que vão destruir o esmalte dentário. 
dente + placa bacteriana + açucares + tempo = 
ácidos = destruíção do dente

o QUe SÃo DoenÇaS perIoDonTaIS 
(DoenÇaS DaS GenGIVaS)?
a gengivite e a Periodontite são doenças que 
afetam os tecidos que envolvem e suportam os 
dentes e podem mesmo chegar a envolver todo 
o periodonto (o que rodeia o dente, a gengiva, o 
osso e outros tecidos que são responsáveis por 
manter os dentes firmes nos maxilares). Mais 
uma vez são as bactérias da placa bacteriana que 
dão início à infeção.
a gengivite surge quando deixamos acumular 
a placa bacteriana no sulco gengival. a gengiva 
fica inflamada, vermelha e sangra com facilidade. 
Para voltar ao seu estado normal, basta remover 
a placa bacteriana do sulco gengival, escovando 
os dentes com a técnica correta.
Se a gengivite não for tratada, pode evoluir para 
uma Periodontite, ou seja o ligamento e o osso 
de suporte do dente vão se perdendo e os dentes 
ficam com  mobilidade. no entanto, também pode 
haver uma predisposição do indivíduo para esta 
doença.
de salientar também a existência do tártaro 
(pedra nos dentes), que nada mais é que a placa 
bacteriana que não é removida, mineraliza, torna-
se dura e contribui fortemente para as infeções 
das gengivas.
Quando estamos afetados por estas doenças 
devemos recorrer ao apoio médico pois o nosso 
estado geral de saúde está alterado. Podemos 
ter complicações tais como: dor; gengivas que 
sangram; mau hálito; perda de dentes; mau 
posicionamento dentário; alterações na estética, 
fonética, mastigação etc. 

em Portugal, existe um Programa nacional de 
Promoção de Saúde oral (PnPSo), que desenha 
uma estratégia global de intervenção assente 
na promoção da saúde, prevenção e tratamento 
das doenças orais, desenvolve-se ao longo do 
ciclo de vida e nos ambientes onde as crianças e 
jovens vivem e estudam. 
as atividades do PnPSo devem ser incluídas 
nos programas de saúde familiar, saúde materna, 
saúde infantil e juvenil e saúde escolar, ser 
desenvolvidas no centro de saúde e em todos 
os estabelecimentos de educação pré-escolar e 
ensino básico, público, privado ou dependentes 
de estruturas oficiais da segurança social.
os cuidados preventivos e curativos de medicina 
dentária, serão efetuados nos consultórios onde 
os médicos aderentes exercem a sua atividade. 
estes cuidados serão pagos através de “cheques-
dentista” personalizados. 
a emissão desses “cheques-dentista”, divide-se 
em vários programas:
• SoSi – Saúde oral em Saúde infantil, para 
crianças até aos 6 anos: 1º cheque emitido pelo 
médico de família;
• SocJ – Saúde oral crianças e Jovens de 7, 10 
e 13 anos escolarizadas (que frequentem escolas 
públicas e instituições privadas de solidariedade 
social): 1º “cheque-dentista” emitido pela unidade 
de Saúde Pública e entregue pelas escolas;
• SocJ - idades intermédias de 8, 9, 11, 12, 14 e 
15 anos escolarizadas: 1º emitido pelo médico de 
família, se a criança utilizou o “cheque-dentista” 
SocJ e se apresenta dor ou alterações; 

• Sog – Saúde oral grávida, para todas as 
mulheres grávidas seguidas na consulta pré-
natal do Serviço nacional de Saúde: 1º “cheque-
dentista” emitido pelo médico de família e os 
outros pelo dentista aderente se necessário, num 
total de 3 por gravidez;
• SoPi – Saúde oral pessoas idosas, maiores de 
65 anos que usufruam do complemento Solidário 
para idosos: 1º emitido pelo médico de família e 
seguinte pelo dentista aderente. tem direito a 2 
“cheques-dentista” por ano, com validade de 12 
meses, contando a partir da data de emissão do 
primeiro cheque;
• Sohiv – desde outubro de 2010: emitido pelo 
médico de família, num total de 6.

as doenças orais constituem, pela sua elevada 
prevalência, um dos principais problemas de 
saúde da população infantil e juvenil. no entanto, 
se adequadamente prevenidas e precocemente 
tratadas, a cárie e as doenças periodontais são 
de uma elevada vulnerabilidade, com custos 
económicos reduzidos e ganhos em saúde 
relevantes. 
a organização Mundial da Saúde aponta para 
2020, metas para a saúde oral que exigem 
um reforço das ações de promoção da saúde 
e prevenção das doenças orais, e um maior 
envolvimento dos profissionais de saúde e de 
educação, dos serviços públicos e privados bem 
como das autarquias e da comunicação social. •

reDUZa a InGeSTÃo De aÇÚCareS

lembre-se sempre que: ao consumir 
alimentos açucarados a escovagem dos 
dentes deve ser imediata; a frequência de 
ingestão de açúcares é mais grave do que 
a quantidade consumida; não se devem 
consumir doces no intervalo das refeições, 
nem antes de dormir.



>>> sabores >>> marco antónio lindo
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Doces imperdíveis!

1. paSTeL De BeLÉM
 
o Pastel de Belém é uma doçaria regional cuja 
criação remonta ao século XiX, tendo sido o 
resultado de uma sequência de factos sem os quais 
provavelmente nunca teria existido.
d. Manuel i entregou à ordem de São Jerónimo 
o Mosteiro dedicado a Santa Maria de Belém. 
as funções dos Monges, que durante 400 anos 
habitaram o Mosteiro, eram fundamentalmente de 
apoio aos navegadores que habitualmente usavam 
a Praia do restelo como ponto de partida para os 
descobrimentos. rezar pelo rei e apoio espiritual 
diverso, também faziam parte das suas naturais 
atribuições. no entanto, após a revolução liberal, 
em 1834, a ordem é dissolvida. o Mosteiro passa 
a património do estado vindo a área conventual a 
receber a casa Pia.
Mesmo assim, os monges tentam fazer subsistir 
a ordem, fazendo todos os possíveis por ganhar 
dinheiro. Junto ao Mosteiro existia uma refinação 
de açúcar associada a outros negócios, mercearia, 
padaria e na forma da época, pastelaria. os 
monges que já tinham um pasteleiro, associam-se 
a esse serviço começando a vender no local um 
pastel de ovo e açúcar, ao qual chamaram de Pastel 
de Belém.
outro ponto que vai ser fundamental para a 
sobrevivência deste Pastel é o facto de um 
empresário português regressado do Brasil, 
domingos rafael alves, se interessar por ele 
comprando ao pasteleiro do convento a receita. 
em 1837, usando a receita secreta do pasteleiro dos 
Monges, começa-se então o fabrico dos Pasteis, 
É aqui na confeitaria de Belém, na “oficina do 
Segredo”, que artesanalmente a receita é produzida 
mantendo-se desde então na família de domingos 
alves. o turismo não existia como indústria, o que 
não evitava que aparecessem viajantes a visitar o 
local. a maior parte vinha para visitar o Mosteiro, 
bem como a área envolvente até à torre de Belém. 
tanto vinham a cavalo ou em carros de tração 
animal, como usavam os barcos das carreiras que 
ligavam lisboa a Belém. aqueles que visitam a 
região começam a experimentar o Pastel, tecendo 
de imediato os melhores elogios ao doce.
a confeitaria assume-se como a única verdadeira 
fábrica dos “Pastéis de Belém”, e embora o Pastel 
tenha um concorrente parecido, o Pastel de nata, é 
este (que não leva natas), que é internacionalmente 
conhecido, levando a que uma parte significativa 
dos turistas que hoje visitam a área lhe dedique 
uma visita. 
Produzem-se entre 15 mil a 17 mil Pasteis de Belém 
por dia, e os pasteleiros que fazem o recheio do 
pastel e a massa folhada especifica para a sua 
confeção, mantêm o compromisso de não revelarem 
o seu segredo, assinando para o efeito um termo de 
compromisso.

1. 2. 3. 

4. 

2. JoanInHaS
 
toda a costa do estoril está carregada de atrativos 
diversos, sendo fabulosa para quem goste de uma 
caminhada calma, um passeio pelo paredão entre 
São João ou o tamariz, até cascais é um exemplo. 
Quem queira continuar esse passeio a pé, pode 
então atravessar a vila indo até à Marina de cascais 
e ao Parque Marechal carmona. no meio deste 
passeio, gastam-se algumas calorias e a vontade 
desmedida de comer doces pode surgir. então, 
nada como ir até ao restaurante Paulinha, na rua 
alexandre herculano, onde a sua proprietária, a 
Paula nunes, recuperou este fiel representante da 
doçaria de cascais: a Joaninha. realmente não faço 
ideia nem ninguém me explicou porque se chama 
Joaninha a um bolinho que é um “paralelepípedo 
retangular” fino e amarelo, quando se esperava algo 
vermelho, redondo e pintalgado.  embora também 
produzido em Sintra, é nativo de cascais e foi por 
isso que a Paula foi à procura da sua verdadeira 
receita, tendo-o conseguido depois de cruzar as 
informações recolhidas em diversos locais. as 
Joaninhas são uma delícia que resulta da mistura 
de amêndoa granulada, ovos e açúcar. Parte do 
segredo está nos tempos da preparação, o tipo de 
amêndoa escolhida e nos ovos a sério, daqueles 
que vêm mesmo da galinha e não dos sacos de pó, 
resultantes de ovos desidratados.

3. TraVeSSeIroS
 
neste circuito, chegamos a Sintra onde em algumas 
pastelarias locais é possível encontrar a excelente 
pastelaria local, bem como alguma de locais próximos.
Sintra é várias vezes referida nesta vertente por 
causa das famosas Queijadas. no entanto, é também 
obrigatório referir a popularidade de outros doces, não 
só pastelaria. uma das tradições culinárias não o é: as 
Peras Pardas cozidas até deram nome a uma localidade 
na região. alguns dos mais populares doces são as 
nozes douradas, ou os Parrameiros que têm a sua 
origem no concelho de Mafra. o travesseiro é entretanto 
um dos bolos locais mais apetecido, especialmente o 
da Piriquita. antes de falar deste bolo propriamente dito, 
vale a pena referir que remonta ao século Xviii, altura 
em que havia três tipos de venda alimentar “ao público”. 
nas confeitarias os confeiteiros faziam bolos e vendiam 
açúcar, tendo por concorrência as vendas de feira, 
tendas ou mercearias. os pasteleiros confecionavam 
carne ou peixe, guisados ou assados, e também 
pastéis salgados; daí o nome pasteleiro. completavam 
este ciclo as tabernas, casa de pasto e estalagens. a 
isto ainda se juntavam as doçarias conventuais mas 
que não tinham norma real para funcionarem. Pois o 
travesseiro é um bolo “simples”, feito de massa folhada 
e cheio com doce de ovo misturado com amêndoa 
ralada, polvilhado de açúcar. como é comido quase 
sempre ainda quentinho, sabe ainda melhor.

4. fofo De BeLaS
 
numa quase encruzilhada de estradas em Belas, 
encontramos um café pastelaria. a sua localização 
era, digamos, estrategicamente excelente… há 200 
anos, quando foi fundada.  
aqui encontra-se a estrada que vem de Mafra por 
Pero Pinheiro a norte, com a que vai para Queluz 
pelo Pendão ou para lisboa por amadora, vindo 
de leste a estrada de caneças, e para oeste em 
direção ao cacém pela idanha e venda Seca.   
Se hoje em dia todas estas localidades são servidas 
por iPs e Scuts, imagina-se facilmente que até 
bem recentemente assim não era, sendo estas 
estradas muito importantes nas ligações regionais. 
creio que uma fase mais apagada deste café se 
ficou a dever não a uma perca de qualidade, mas 
sim ao aumento do tráfego que tornava difícil parar 
para o visitar. 
Quando abriu era uma padaria onde se vendia 
pão e marmelada. São várias as gerações que 
têm estado à frente da loja, tendo sido a mãe da 
liberdade fonseca, atual gerente, a criadora 
destes bolinhos: os fofos. 
hoje a loja chama-se fábrica dos fofos de Belas. o 
fofo tinha originalmente um nome que também era 
atraente, chamava-se: farto de creme. atualmente 
a receita aproxima-se sendo no entanto a sua 
massa de base mais forte que a o original farto. 
assim temos um bolinho que é um pequeno pão 
de ló recheado. depois de retirado do forno é-lhe 
dado um golpe a meio, sendo recheado com creme 
de ovo e polvilhado de açúcar; tudo isto ainda a 
quente. contribui para o seu toque de diferença o 
facto de, para a sua cozedura, se manter o original 
forno a lenha, o da porta de ferro, que ainda hoje 
se vê no café.
recentemente, outra das tradições da loja voltou a 
ser produzida, a marmelada tradicional. 
este é o outro local que sem dúvida merece a visita 
neste circuito de pastelaria tradicional.
alguns outros ficam por visitar mas desde as 
trouxas de azeitão aos Pasteis de feijão de torres 
vedras, há todo um percurso diferente que não fica 
esquecido e que virá a merecer uma referência.



>>> bebidas >>> in revista paixão pelo vinho | fotografia pedro moura, mediana, propriedade ivdp 

inaugurado a 19 de fevereiro de 1946, o espaço 

situado nas instalações do Palácio de ludovice, 

no Bairro alto, apresentou recentemente uma 

nova decoração que procura recriar uma 

atmosfera de charme, arrojada e provocante, da 

autoria de Paulo lobo. 

o charme associado ao design, através da 

criação de um ambiente de bem-estar, é o 

conceito principal da nova decoração do Solar do 

vinho do Porto em lisboa. o designer Paulo lobo 

direcionou a intervenção para aspetos simples 

mas fundamentais como a iluminação - pontual 

e teatral - e a recuperação de mobiliário antigo 

e a criação de uma nova garrafeira que permite 

manter no mesmo local espólio antigo e as 

garrafas atuais.

na sala de provas existem azulejos do edifício 

original do Palácio, uma azulejaria muito rica 

do século Xviii, em tons de azul, decorativa 

e não figurativa. e é esta cor que se recupera 

agora para marcar toda a sala, desde a alcatifa 

às paredes. no salão principal, a cor dominante 

passou a ser o verde-inglês, recuperando assim 

uma das tonalidades que marcou o espaço 

durante a década de 60.

cada vez mais o Solar pretende diminuir a sua 

excessiva dependência da clientela estrangeira 

(85 por cento dos clientes são de fora) e, para 

isso, aposta forte no mercado nacional. refira-

se que o Solar está classificado como “Bar de 

luxo” e funciona de segunda a sexta das 11 às 

24 horas. aos sábados abre às 14 horas e está 

encerrado aos domingos e feriados.

no Solar do vinho do Porto é possível provar as 

diferentes categorias e tipos de vinho do Porto 

e do douro num ambiente agora renovado, 

mantendo, contudo a sobriedade e o aconchego. 

São mais de 300 referências de vinhos da região 

demarcada do douro que representam mais 

de 60 empresas do setor. também se realizam 

“Portos de honra”, provas técnicas, harmonizações 

e reuniões de empresas.

este Solar localiza-se na rua de S. Pedro de 

alcântara, em pleno Bairro alto, precisamente 

numa das zonas mais típicas de lisboa. Se 

passar na Praça dos restauradores, bem no 

coração da cidade, apanhe o elevador da glória 

e visite o Solar, desfrutando de belíssimas 

instalações no Palácio de ludovice, onde no seu 

calmo e confortável ambiente poderá provar os 

diferentes tipos e marcas de vinho do Porto ou, 

se é um apreciador, saborear o vinho do Porto da 

sua preferência. •

o Palácio de S. Pedro de alcântara, em 

cujo andar térreo está instalado o Solar do 

vinho do Porto, tem na sua nobre fachada 

a data de 1747, ano da sua conclusão sob o 

plano do arquiteto ludovice, que concebeu 

e construiu para a sua residência em lisboa. 

João frederico ludwig nasceu na Bavieira 

e chegou a Portugal no dealbar do século 

Xviii pela mão de algumas ordens religiosas 

que o encarregaram de trabalhos vários, 

naturaliza-se português e é logo chamado 

para realizar outras obras de arquitetura; 

a de maior nomeada foi, sem dúvida, o 

projeto da Basílica e convento de Mafra, a 

grande obra real de d. João v. em 1750 é 

nomeado arquiteto-mor do reino por d. José 

i, que reconhece assim a sua extraordinária 

influência na arquitetura da época. Morre em 

1752, octogenário, no Palácio que construiu, 

não tendo assim tido muito tempo para 

desfrutar do imponente palácio que deixou 

como legado e que o vinho do Porto adotou 

há 65 anos para seu Solar na capital.
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Solar do Vinho do porto
...em Lisboa

a celebrar 65 anos de existência, o Solar do vinho do Porto, em 

lisboa, renova-se para conquistar a cidade. o desafio do instituto dos 

vinhos do douro e Porto (ivdP) é aproximar o Solar da cidade e dos 

portugueses e fazer do local uma das referências de lazer da capital. 



>>> ranchos da minha terra >>> alcino monteiro

o grupo infantil e Juvenil Santiago de gavião 
é uma associação cultural e recreativa com 
sede em gavião, no concelho de vila nova 
de famalicão, e dedica-se à recolha, estudo e 
ensino das tradições etnográficas e folclóricas 
do Baixo Minho, em particular daquela freguesia 
e do concelho. foi fundado em outubro de 1984 
e teve origem num cortejo de oferendas para as 
obras de construção da residência paroquial. 
chamaram-lhe então grupo infantil de Santiago 
de gavião.
não imaginariam os organizadores do cortejo que 
um grupo de crianças ensaiadas para animar a 
iniciativa, causaria tanto entusiasmo, ao ponto 
de se vir a tornar numa importante associação 
de preservação das tradições e dos valores 
culturais da freguesia, mas assim foi. em maio 
de 1986, cerca de um ano e meio depois de 
atuar pela primeira vez, de intensificar a recolha 
das danças e das músicas folclóricas e os 
ensaios, era lavrada a escritura que constituía 
o grupo infantil e Juvenil Santiago de gavião 
e desde então não mais parou, tornando-se 
uma referência não só no nosso País, onde tem 
atuado de norte a Sul, mas também na vizinha 
galiza, onde tem atuado nas mais populares e 
tradicionais festividades. durante vários anos 
organizou a festa do emigrante em simultâneo 
com o seu festival internacional de folclore, 
tendo trazido a gavião para além de grupos 
espanhóis, um grupo de itália, do Brasil e um 
grupo composto por timorenses residentes na 
área metropolitana de lisboa. com a abertura 
das fronteiras e a livre circulação de pessoas 
na união europeia, a festa do emigrante deixou 
de fazer sentido, mas o festival continua a 
realizar-se, integrado nas comemorações do 

Grupo Infantil e Juvenil 
Santiago de Gavião
escola de tradições e de valores
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dia da freguesia, em que o grupo infantil e 
Juvenil Santiago de gavião participa sempre 
ativamente e é um “miminho” ver as crianças a 
dançar. crianças bem pequeninas, com cinco 
e seis anitos a quem os juvenis (adolescentes 
e jovens) e os adultos, os que tocam, cantam e 
dirigem os destinos da associação, ensinam a 
preservar os valores e as tradições que herdaram 
dos seus antepassados. hoje integrada na 
cidade de vila nova de famalicão, gavião era, 
ainda não vão muitos anos, uma freguesia com 
grande atividade agrícola. Para além disso, nas 
margens do seu paradisíaco rio, existiam mais 
de uma dezena de moinhos e azenhas e um 
incontável número de moleiros, que moíam o grão 
e distribuíam a farinha pelas redondezas. o lugar 
de Moledo, nome que ficará para sempre ligado à 
atividade dos moleiros, no verão transformava-se 
numa romântica praia, frequentada pelas mais 
destacadas famílias famalicenses, que ali se 
dirigiam para uma boas horas de descanso. todo 
este pulsar de outros tempos criou tradições que 
são hoje recordadas pelos pequeninos e pelos 
jovens dançadores e cantadores, sempre sob o 

olhar atento dos adultos, que os orientam e lhes 
transmitem estes conhecimentos. os pais, ou 
fazem parte dos órgãos sociais da associação, 
ou colaboram. eles sabem que ali os filhos estão 
bem, e sentem muito orgulho nisso. os trajes 
também representam os usos e costumes da 
freguesia. trajes de lavradores ricos, de ir à feira, 
do campo, de moleiros, de noivos, da eira; as 
alfaias agrícolas, tudo é exibido para o público, 
que os aplaude e motiva.
uma ou duas senhoras são responsáveis 
por manter os trajes sempre prontos para 
as atuações, o ensaiador lá está, todos os 
Sábados, a ensinar os passos de dança ao som 
das concertinas, do bombo, dos ferrinhos, dos 
cavaquinhos, das violas, da braguesa e das 
vozes.
À direção cabe a gestão da associação, mas 
todos os membros dos órgãos sociais sabem que, 
de uma forma ou de outra, têm que colaborar e é 
assim que se mantém bem vivo um baluarte das 
tradições de gavião, de vila nova de famalicão e 

do nosso Minho. •



>>> horóscopo
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ToUro | 21.04 a 21.05

neste novo ciclo pode contar com 
novas energias que irão ajudar a 
encontrar as respostas que procurava. 
apesar de sentir pouca energia, 
estará num momento bom, estabeleça 
novas metas, especialmente desafios 
relacionados com o trabalho. no amor 
tudo estará estável. tenha atenção ao 
seu colesterol, os dias agitados e a 
má alimentação dos últimos tempos 
podem ter contribuído para uma 
alteração de valores, reponha 
a sua dieta.

VIrGeM | 24.08 a 23.09

durante este período aproveite para 
planear empreendimentos futuros. 
Poderá fazê-lo com maior sentido 
de estabilidade e torná-los mais 
concretizáveis. Pode aceitar novos 
desafios intelectuais, que devem ser 
bem ponderados para não se exceder 
em atividades. Planeie as suas férias, 
não deixe para a última hora como 
habitualmente faz. caminhe mais, 
caminhar vai ajudar à meditação.

peIXeS | 20.02 a 20.03

É possível que o seu humor esteja 
sujeito a mudanças inesperadas 
e até mesmo surpreendentes. no 
entanto, prevalecerá o seu caráter 
sociável, mantendo o excelente poder 
de comunicação que caracteriza a 
sua personalidade. encontre novas 
atividades para o tempo livre, e ocupe 
mais a sua mente, esta será também 
uma boa maneira de aumentar 
os seus contactos e, quem sabe, 
encontrar o amor que há tento tempo 
aguarda. 

CaranGUeJo | 22.06 a 23.07

Seria muito recomendável que nesta 
fase conseguisse dar oportunidade e 
relevância a contactos que podem vir a 
ser importantes no desenvolvimento da 
sua carreira profissional. use de todo o 
seu sentido diplomático para evitar mal 
entendidos e conflitos devido a palavras 
mal dirigidas e impaciências mal geridas. 
o amor reserva surpresas, esteja com 
atenção. tente descansar mais.

eSCorpIÃo | 23.10 a 22.11

Surgirão situações em que necessitará 
de mais competências relacionais, vai 
sentir maior necessidade de cooperar, 
especialmente na área profissional onde 
poderá existir uma colisão de interesses, 
bastará que adote a sua habitual 
diplomacia. o amor está a precisar de 
ser revigorado, está na altura de fazer 
algo pela sua relação. coma mais fruta, o 
seu organismo está a precisar de reforço 
vitamínico.

CaprICÓrnIo | 22.12 a 20.01

talvez sinta necessidade de dar 
atenção à sua estabilidade familiar, a 
pressão no trabalho tem feito com que 
dedique menos tempo à sua família. 
está na altura de se reorganizar 
e rever as suas prioridades. no 
emprego tudo estará estável, será 
um bom momento para estabelecer 
contacto com alguns clientes que 
tem vindo a esquecer. volte a praticar 
desporto, nem que seja só ao 
domingo de manhã.

aQUÁrIo | 21.01 a 19.02

use a sua capacidade de comunicar 
para resolver alguns conflitos familiares. 
este seu dom também será útil no 
emprego. namore bastante. aproveite 
os dias de sol para ir passear. no plano 
financeiro tudo correrá bem, no entanto 
terá de medir bem algumas decisões, 
não se entusiasme nas compras. Mude 
de corte de cabelo, esta é uma boa 
altura para mudar o seu visual.

GÉMeoS | 23.05 a 21.06

É uma boa altura para se dedicar a 
atividades de grupo, especialmente ao 
ar livre. É um período de aventura. em 
pleno equilíbrio espiritual, conseguirá 
perceber melhor a razão dos seus 
sonhos e concretizar as suas fantasias. 
o amor também estará à espreita, 
aproveite. no trabalho tudo estará 
estável. tenha cuidado com a pele e 
use com regularidade o protetor solar.

BaLanÇa | 24.09 a 22.10

Período fantástico para se reencontrar 
depois de uma fase de muito 
trabalho e pouco tempo livre. as suas 
prioridades encaminham-se agora 
para o plano pessoal. na solução de 
conflitos laborais procure o melhor 
entendimento possível sem ceder 
nem exigir demasiado. no amor tudo 
estará maravilhoso. Mime-se e vá 
fazer Spa, uma massagem relaxante 
irá fazer-lhe muito bem.

CarneIro | 21.03 a 20.04

cuide de si! esta será a sua prioridade. 
livre-se dos maus hábitos que angariou 
neste último ano. Mude de vida, tem os 
astros a seu favor. comece por mudar 
o seu ambiente de trabalho, compre 
flores para ter sempre em casa, volte 
para o ginásio e deixe as batatas fritas e 
os hambúrgueres, como mais saladas, 
massas, peixe, use e abuse da água. vai 
ver como tudo á sua volta voltará a ser 
positivo. reaproxime-se dos seus amigos e 
valorize o seu amor.

LeÃo | 24.07 a 23.08

com as recentes mudanças 
que ocorreram na sua vida, é 
recomendável que necessite de 
romper com alguns comportamentos 
e ideologias que até aqui tinha 
como certas. Medite mais e procure 
métodos mais adequados para se 
reajustar, especialmente no ambiente 
de trabalho. Se tem filhos dedique-
lhes mais tempo. cuide do seu 
aspeto visual, invista na nova coleção 
primavera-verão e dê mais cor 
à sua vida.

SaGITÁrIo | 23.11 a 21.12

esta energia astrológica é a ideal 
para que possa aprender a prever 
consequências dos seus atos. está 
numa boa fase para criar, aproveite 
para redecorar a sua casa pois o seu 
sentido estético está no auge. cumpra 
as ordens da sua chefia e não ligue 
a comentários de alguns colegas 
menos bem-intencionados. use a sua 
criatividade também para agradar à 
sua cara-metade. a sua saúde estará 
perfeita.




