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ARRIVA apresenta
fantásticas opções
de passeios escolares:
Crónica dos Bons Malandros, A Ilha do Tesouro,
A Grande Aventura do Pai Natal, O Gato das Botas, Sea Life,
Zoo da Maia, Park&Zoo Santo Inácio e Museu do Carro Eléctrico.
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novidade

TUF
Novos Horários
Desde o dia 12 de setembro que estão em vigor novos horários
nos Transportes Urbanos de Famalicão - TUF. Como é habitual,
foram produzidos horários de cada uma das carreiras que se
encontram já disponíveis. As alterações efetuadas vão no sentido
de ajustar o serviço à necessidade real da população, adaptando
também alguns dos horários à realidade viária atual.

Inquérito aos
Colaboradores
Uma vez mais, os colaboradores das empresas presentes
na ARRIVA Portugal Transportes vão ser convidados a
participar num inquérito. Este ano são 29 as questões,
todas de forma genérica associadas com o serviço, às
quais se junta um espaço para sugestões. Ao longo dos
anos, algumas destas respostas têm vindo a ajudar na
resolução de questões diversas, resultando assim de uma
forma positiva para melhorias do serviço.
Os inquéritos, que vão decorrer entre 3 e 21 de outubro,
são rigorosamente confidenciais, sem que haja acesso às
respostas por parte da ARRIVA, já que os envelopes com
as respostas são enviados diretamente para a entidade
encarregue do inquérito, a Towers Watson. A atual Towers
é a sucessora da original R. Watson & Sons, a firma
mais antiga no mundo dentro deste tipo de atividade,
remontando a sua inauguração a 1878. Entretanto, em
1946 nasce nos Estados Unidos uma outra firma de
consultadoria, a The Wyatt Company. Em 1995 há uma
fusão com a Watson inglesa, de onde nasce a Watson
Wyatt Worldwide. Anos antes, em 1934 nasce a Towers,
Perrin, Forster & Crosby, que tem na sua raiz um grupo de
empresas entre os quais um segurador, Henry W. Brown &
Co, que tinha sido fundada em 1871. Finalmente em 2009,
todos os interesses económicos das envolvidas funde-se
sob o nome Towers Watson. A firma está presente em 35
países, tendo atualmente mais de 14.000 funcionários,
e estando classificada como uma das mais fiáveis na
produção de resultados neste tipo de trabalho.

Autocarros articulados
A ARRIVA Portugal colocou em serviço quatro autocarros Mercedes Benz Citaro, articulados de piso baixo integral.
Três destes autocarros destinam-se aos serviços da ARRIVA Portugal, sendo colocados em carreiras de grande
densidade, indo outro para o serviço TUG - Transurbanos de Guimarães. Esta é a primeira vez que a cidade de
Guimarães tem em serviço urbano um autocarro articulado. Além do facto de terem piso baixo integral, estes veículos
têm acessibilidade e espaço próprio para cadeira de rodas. O sistema de ar condicionado equipado de origem foi
reforçado pela ARRIVA Portugal de forma a garantir uma ainda melhor climatização do habitáculo. Este modelo, o
Mercedes Citaro, tecnicamente Mercedes O530, é atualmente o autocarro urbano em produção pela Daimler Benz
sendo classificado várias vezes por revistas da especialidade como o melhor autocarro do mundo dentro do seu tipo.
O modelo foi introduzido em 1997 substituindo o Mercedes O405, O407 e O408. O Citaro é construído em três das
fábricas Mercedes: Mannheim, na Alemanha; Ligny-en-Barrois, em França; e em Sámano, Espanha.

Bus Plus 5
No passado dia 5 de setembro foi inaugurado um novo serviço Bus Plus que ligar Guimarães a Braga pela
Autoestrada A11. Tal como o serviço Bus Plus que já antes ligava as duas cidades pela estrada nacional, este é
operado em conjunto pela ARRIVA, Transdev e EBA, beneficiando os clientes das mesmas condições do anterior,
sendo sempre possível viajar em qualquer uma das empresas com os títulos de transporte emitidos por qualquer
um dos operadores. Decorreu, entretanto, no dia 26 nas duas centrais de camionagem, uma ação de promoção deste
Bus Plus 5 onde além de informação, foram distribuídos brindes alusivos ao serviço.
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Editorial
Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,

Esta edição – nº 24 - do seu ARRIVA Jornal será publicada em finais do mês de setembro de 2011 que é o fim da época tradicional
de férias e é também o início de um novo ano escolar.
Na edição correspondente do ano passado, a nº 19 que foi publicada em outubro, escrevia no editorial, e passo a citar:
(….) “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 alias 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.” {fim de citação}.
Não imaginava eu - como não imaginaria a maioria dos Portugueses - que, apesar de tão duras medidas, a situação haveria ainda de se
agravar e novos e fortes “apertos de cinto” haveriam de vir a acontecer em tão breve espaço de tempo, sucedendo-se uma atrás de outra,
medidas de fortíssima contenção de despesa e de aumento de impostos que, naturalmente, a par com o aumento do desemprego tem
vindo a gerar imensos reflexos na diminuição do poder de compra das famílias portuguesas.
No mesmo editorial sugeri aos cidadãos que pensassem no transporte coletivo como uma alternativa séria, credível e, muito claramente,
muito mais barata, prometendo simultaneamente que tudo faríamos na ARRIVA Portugal para implementar ações de gestão que nos
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Propriedade e Edição

permitissem, tendo em conta as condições económicas de negócio que nos são impostas pelo Estado Português, continuar a ser uma
empresa em constante melhoria e, portanto, um exemplo em si mesma dessa alternativa.
É, pois, com muita satisfação que posso anunciar que, tendo em conta o facto de a sede da empresa ser em Guimarães – cidade que,
como é do conhecimento geral, será Capital Europeia da Cultura no ano de 2012 – elaboramos e propusemos ao grupo um ambicioso
projeto de investimento para a aquisição de 12 autocarros novos.
Neste momento estão já encomendados à Mercedes 9 desses autocarros – iguais aos dois que adquirimos para os TUG (Transurbanos
de Guimarães) em dezembro de 2010, sendo oito para a subsidiária TUG e um para os TUF (Transportes Urbanos de Famalicão), estando
adiantada a negociação dos três interurbanos para a ARRIVA Portugal e que completarão os 12. Seguindo-se a proposta ao grupo para
autorização e respetiva encomenda.
Prevê-se a entrada em funcionamento de todos estes doze autocarros no início do ano de 2012.

ARRIVA Portugal – Transportes Ld.ª
Edifício ARRIVA
Rua das Arcas
4810-647 Pinheiro, Guimarães
Portugal
Tel. 253 439 800
Fax. 253 439 801
geral@arriva.pt
INFORMAÇÃO
Os textos publicados no ARRIVA Jornal
contemplam a utilização do novo acordo
ortográfico da língua portuguesa.

Além desta frota nova de autocarros estão já neste momento a iniciar serviço quatro Mercedes Citaro articulados que transferidos da
ARRIVA Holanda e que, pelas suas características técnicas, serão os melhores veículos deste tipo a operar em Portugal.
De referir que um destes quatro autocarros ficará a operar ao serviço dos TUG, sendo o primeiro articulado que se vai usar nesta empresa.
Acreditamos que estamos uma vez mais a dar, desta forma, um forte sinal não só do empenho do grupo ARRIVA em Portugal mas também
do exemplo de reação positiva às condições adversas da atualidade.
Na esperança de um futuro melhor para todos, para o qual continuaremos a trabalhar de forma empenhada, deixo-o caro/a Leitor/a,
Cliente e Amigo/a, com a leitura deste seu ARRIVA Jornal, que espero lhe agrade.

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

Crónica dos
Bons Malandros

Finalmente um dos ícones da literatura
Portuguesa do séc. XX vai tornar-se um
grande espetáculo musical!
A Vivonstage vai apresentar no Teatro Sá
da Bandeira, exclusivamente pensado para
alunos de Escolas EB 2 3, espetáculos nos
dias 26, 27 e 28 de outubro, e ainda 2, 3, 4,
8, 9 e 10 de novembro às 10h30 e às 15h00.
Serão também organizados encontros e
palestras com o autor Mário Zambujal antes
de algumas sessões. Consulte a ARRIVA
para saber mais detalhes bem como a
disponibilidade para as
31 Anos depois da publicação original, a
Crónica dos Bons Malandros é transposta
para o palco pela mão de Francisco Santos
e da sua equipa, que em conjunto com o
autor Mário Zambujal, decidiram dar uma vida
nova à fantástica saga dos famosos bons
malandros. Depois de inúmeras edições e
um filme, vamos agora em palco, reviver as
emoções, as deceções, as alegrias e tristezas
de um improvável bando de assaltantes que
teve a audácia de arquitetar e executar um
assalto impensável!
Com Lisboa e o Bairro Alto como pano de
fundo, este musical irá surpreender o público,
com a imponência dos cenários, dos figurinos,
do fantástico elenco reunido! Com uma banda
de cinco músicos e 16 atores em palco,
cantado e tocado ao vivo, a Crónica dos Bons
Malandros é sem dúvida o musical do ano em
Portugal.

Museu
do Carro Eléctrico

Musical
Ilha do Tesouro

Numa edição continuada, a ARRIVA continua
a levar as crianças a visitar o Museu do Carro
Elétrico em Massarelos. Embora neste momento
o Museu esteja a sofrer obras de remodelação,
a programação manter-se-à até data a anunciar.
Esta é uma experiencia de elevado interesse,
porque dá a possibilidade de ver formas antigas
de transporte, bem como ter a possibilidade
de andar num dos antigos carros elétricos do
serviço. Inaugurado em maio de 1992, o Museu
instalado onde era a central termo elétrica de
Massarelos, permite o contacto com 16 carros
elétricos, cinco atrelados dos elétricos, dois
veículos de serviço e ainda, um troleicarro
preservado. Este é um passeio de meio dia,
mas que pode ser conjugado com outra visita,
permitindo duas visitas diferentes num dia só.

Decorreu nos dias 5 e 6 de setembro o casting
para o elenco da peça “A Ilha do Tesouro”, o novo
musical da Elenco Produções, em coprodução
com a Hymnus, com autoria de Liliana Moreira,
Artur Guimarães e Joana Quelhas, estando
a encenação a cargo de Rui Melo. Entretanto
compareceram centenas de jovens atores,
bailarinos, cantores e acrobatas, com o desejo
de conseguirem participar na peça, cujos
ensaios decorrerão em outubro e novembro,
após os quais a peça subirá à cena.
A ARRIVA inclui este “A Ilha do Tesouro” na
sua programação para escolas, estando
programados diversos serviços a partir de
novembro.

A Grande Aventura do Pai Natal
no Teatro Sá da Bandeira
- ESPECIAL ESCOLAS !
Depois dos fantásticos musicais, “O Livro da
Selva” em 2008, “Peter Pan” em 2009, e “Um
Conto de Natal” em 2010, continuamos a apostar
em espetáculos de teatro musical cada vez mais
ambiciosos e tecnicamente mais desenvolvidos.
Assim, para o Natal de 2011, no Teatro Sá da
Bandeira, “A Grande Aventura do Pai Natal” vai
levar todos ao reino do fantástico num musical
inovador, em estreia absoluta. Mas o Pai Natal
não está só nesta aventura! Outros heróis mais
recentes que povoam o imaginário infantil não
faltarão à chamada neste musical: Shrek com o
Burro e o Gato das Botas, O Capitão Gancho e
os Piratas, a Bruxa Má, Cruella De Vil, Peter Pan,
sem esquecer os duendes e as renas, são alguns
personagens que irão participar na história. Com
músicas encantadoras e um grande elenco, este
espetáculo pretende atingir todas as idades, sendo
um verdadeiro musical familiar! Considerando não
só o interesse pedagógico deste espetáculo, mas
também a possibilidade de levar o teatro musical
a todas as crianças, a Vivonstage vai apresentar,
exclusivamente para escolas, espetáculos às 10h30
e às 15h00 a partir do dia 22 de novembro.
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O Gato das Botas
Musical

O Gato das Botas continua a ser uma das
hipóteses da ARRIVA para levar as crianças das
escolas ao teatro. Este foi já um grande êxito no
ano passado, e por isso, o célebre conto infantil
de Charles Perrault, que é colocado em palco pela
mão de Francisco Santos e da sua equipa, volta a
fazer parte da nossa programação.
Na linha do famoso gato de Shrek que tanto
interesse tem despertado, mas seguindo a história
original, O Gato das Botas está condenado a
tornar-se de novo um grande êxito no Teatro Sá
da Bandeira.
Este musical, aconselhado para maiores de dois
anos, acompanha as aventuras de um estranho
Gato que saiu por herança a um jovem camponês.
Sem saber o que fazer com ele, mas denotando
humanidade e carinho pelos animais, o jovem irá
ser surpreendido pela capacidade de improvisação
do Gato que é portador de umas botas fantásticas.
O Gato, com grande imaginação e muito corajoso
irá tentar, através de um plano mirabolante, que o
seu dono venha a casar com a bela princesa. Mas
há sempre alguém a contrariar os seus planos,
neste caso o odioso conselheiro do Rei que
pretende tomar conta do trono.
Será que o Gato das Botas sairá triunfante? Para
saber a resposta é mesmo preciso ir ao Teatro
Sá da Bandeira assistir a este magnífico musical
representado por dez atores, com cenários,
figurinos e banda sonora fantásticos!

SEA LIFE

Zoo da Maia

Para as escolas que ainda não foram ao Sea
Life, esta é uma nova oportunidade, já que
a ARRIVA teve o prazer de renovar o seu
contrato com o Sea Life Porto, permitindo
assim a manutenção de um programa que é
de excelência, garantindo em conjunto uma
visita linda e um transporte da mais elevada
qualidade.
Uma das novidades é a visita aos últimos
sobreviventes das Florestas Tropicais. Esta
permite aos jovens visitantes estar ao pé de
algumas das espécies mais raras do planeta,
podendo sentir literalmente na pele o que
é viver no habitat mais húmido e quente
à face da terra. Os quase desaparecidos
caimões, os malabaristas geckos, as gigantes
cobras constritoras, as ferozes piranhas, os
mitológicos dragões chineses, uma fantástica
enguia elétrica, entre muitos outros fazemnos arrepiar, ou gritar, mas não há problema
que todos estes bichinhos anseiam sim é ser
vistos e apreciados, só que pronto, nem todos
são muito bonitos.
Todos os dias há demonstrações ao vivo com
os diversos habitantes do Oceanário, e é
por isso que a cada dia e em cada momento
da visita há sempre algo de diferente e
inesquecível para ver e guardar na memória.

O Zoo da Maia é neste momento um dos
mais populares parque temáticos da zona
norte do País, atraindo de ano para ano
cada vez mais pessoas que o visitam. Para
isso contribui não só a diversidade dos
seus “habitantes”, como também trabalho
desenvolvido pelo próprio Zoo no sentido de
sensibilizar as pessoas em geral para as boas
atitudes para com o meio ambiente, e para
a vida animal em geral. Por isso o Zoo tem
trabalhado diretamente com organizações e
instituições, ajudando também com medidas
em prol da proteção de diversas espécies. O
Zoo tem quase 20 anos, ao longo dos quais
tem colaborado de uma forma próxima com
instituições ligadas à biodiversidade, de onde
realça mais recentemente o trabalho em
parceria com o Parque Biológico de Gaia ou
com o Parque da Peneda Gerês com o qual
foram estabelecidos acordos de cooperação
ligaoas à temática animal. É o próprio Zoo da
Maia que nas explicações prestadas refere
que tudo o que fazem é por via da educação
ambiental, ações educativas e pedagógicas
junto de escolas e outras instituições, bem
como estabelecimento de protocolos que nos
permite o desenvolvimento de atividades,
disponibilizando espaços e equipamentos
para todos, em especial estudantes, que nos
solicitam para aprofundamento dos seus
conhecimentos. É aqui que a ARRIVA entra,
através da organização com as escolas de
passeios que permitem aos seus alunos visitar
o Zoo. O programa disponível é bem atraente.

Zoo Santo Inácio
10 de Junho de 2000 foi o dia em que o Parque Zoo abriu as suas portas pela primeira vez. Na altura chamavase simplesmente Quinta de Santo Inácio, mas comentava-se várias vezes que o nome não seria o mais adequado
por não revelar com efeito aquilo que a Quinta realmente tinha para os visitantes. Comprovou-se que realmente o
nome Quinta não era o mais adequado, decidindo-se então mudar para Park&Zoo Santo Inácio. Nesta nova forma, o
Park&Zoo Santo Inácio passou a incluir o Zoo, os Jardins e Bosque, e a Casa-Museu.
Aqui podemos ver 1200 animais, cerca de 400 espécies oriundas dos cinco continentes, o que faz do espaço um
local de referência no contacto direto com a natureza. A parte zoológica completa-se com a parte botânica, já que nos
jardins e bosque que o rodeiam encontra-se uma grande variedade de flores, árvores e arbustos. Ainda há a estufa
tropical. Para completar a visita, nada como a própria Casa-Museu.
Também para o Zoo Santo Inácio, a ARRIVA tem um programa diversificado feito à medida das escolas. Nada mais
sensato que nos contactar para ficar a saber tudo.
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destaque

Diário de uma Viagem
Faz agora um ano que uma série de condutores da ARRIVA da
Holanda fizeram a viagem de Groningen para Guimarães. Para
alguns dos 16 colegas envolvidos, foi a sua primeira viagem
de longo curso. A missão era trazer para Guimarães uma série
de autocarros entretanto transferidos da ARRIVA Holanda. O
motorista Arjan Bouman, agarrou no texto da autoria de Franklin
Van der Wal publicado na revista ARRIVARIA, e transformou-o
numa espécie de diário da viagem.
Quinta-feira, 30 de setembro
09:45 – Prontos para partir de Groningen.
11:00 – Pequena paragem para uma pequena reparação num
dos autocarros, aproveitando para um café.
13:00 – Estamos a chegar a Breda. Estamos por isso já no
sul da Holanda, próximo da fronteira com a Bélgica. Um dos
autocarros tem um problema ligeiro de aquecimento e o
mecânico vai ver o que se passa.
15:00 – Já almoçamos e vamos de novo na estrada.
15:30 – Paramos na fronteira da Bélgica e abastecemos os
autocarros.
17:45 - Atravessar a Bélgica em autoestrada é rápido e por
isso já estamos a chegar à fronteira francesa.
18:45 – Chegamos a Lille e estamos a estacionar no Novotel
do Aeroporto,
para descansar um pouco.
19:45 – Estamos de novo na autoestrada A21 a caminho
do F1 Hotel em Douai Flers onde vamos jantar e ficar esta
noite. Quando lá chegarmos teremos feito os primeiros 520
quilómetros.
Sexta-feira, 1 de outubro
09:30 – Já estamos todos prontos depois de um excelente
descanso, e vamos partir para um longo dia onde esperamos
fazer mais de 700 quilómetros.
11:45 – Paramos numa área de serviço para um café e ficamos
a conversar um pouco.
12:30 – Partimos de novo.
15:30 – Isto está a correr tão bem que nem temos nada
para dizer.
20:30 – Fizemos 716 quilómetros e chegamos a Bordéus onde
vamos ficar.
Sábado, 2 de outubro
08:45 – Acabamos de sair do Hotel.
08:55 – Como planeado íamos abastecer à bomba mais
próxima. O abastecimento de todos os autocarros ocupa-nos
uma hora, o que permite que se veja uma pequena fuga de
água num tubo de um dos Volvo. Como o problema é simples,
usamos o velho truque de encher o buraquinho com pastilha
elástica e papel. Fica tão bem que nunca mais cairá um pingo.
15:15 – Decidimos fazer uma paragem para comer numa área
de serviço.
18:00 – Chegamos ao Hotel no Suco, próximo de Palencia.
Domingo, 3 de outubro
09:15 – Depois de mais uma boa noite de descanso, partimos
para o último dia de viagem.
11:00 – Paramos numa estação de combustível numa pequena
localidade. Claro que um abastecimento de tantos autocarros
numa pequena bomba fez com que todos ficassem contentes.
13:00 – Paramos em Las Cabanas para almoçar onde todos
se juntam.
Entretanto começou a chover.
15:30 – Estamos na última parte da viagem e apenas o facto
do tempo estar a piorar é que não ajuda. Há tanto vento com
rajadas fortes que temos que aumentar a atenção na condução
reduzindo a velocidade.
17:00 – Acabamos de sair da A7 e estamos a aproximar-nos
da ARRIVA Portugal em Pinheiro, o nosso destino final.
Estivemos a conduzir no total dos dias, cerca de 32 horas
para chegarmos a Guimarães e sermos muito bem recebidos
por todos.
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Loja da Mobilidade
da Asprela

10 anos da Semana
Europeia da Mobilidade

Em 2000 foi assinalado pela primeira vez o Dia Europeu sem Carros cujo sucesso
a nível europeu foi significativo. Entretanto, em 2002, a Comissária Europeia para
o Ambiente, Margot Wallstrom, apresentou em Bruxelas no dia 19 de abril, durante
a Semana Verde, o projeto da Semana Europeia da Mobilidade. A coordenação
ficou a cargo da Eurocities, Energie-Cités e Klima-Buendnis, como coordenadores
da organização europeia, sendo o apoio financeiro da responsabilidade da própria
Comissão Europeia. É por isto que todos os anos, entre 16 e 22 de setembro,
A Loja da Mobilidade da Asprela, no Porto, inaugurada no ano passado pelo
Vereador do Urbanismo e Mobilidade Gonçalo Gonçalves, disponibiliza modos
de gestão de mobilidade, fornecendo aos seus visitantes diversos serviços que
permitam um melhor conhecimento das alternativas de transporte disponíveis,
possibilitando uma melhor utilização dos diferentes meios existentes na cidade.
Na Loja da Mobilidade, os visitantes encontrarão gratuitamente todas as
informações relativas a transportes públicos, ao projeto europeu Civitas Elan
(www.civitas.eu) e aos seus serviços inovadores. Os principais objetivos da Loja
da Mobilidade são a centralização dos serviços de mobilidade, a disponibilização
de serviços de gestão de mobilidade, e o fornecimento de informações sobre
transportes multimodais e serviços de mobilidade inovadores.
A Loja da Mobilidade disponibiliza ainda informações on-line sobre os diversos
modos de transporte, bastando aos seus utilizadores acederem ao seu website:
www.lojadamobilidade.com
Loja da Mobilidade (ao Hospital de São João)
Telefone: 220 990 464
E-mail: loja.mobilidade@cm-porto.pt

os cidadãos europeus têm a possibilidade de viver uma série de experiências
associadas à mobilidade sustentável. Ações que promovem fundamentalmente as
novas visões e as mudanças de comportamentos e posições pessoais em relação
ao ambiente, à mobilidade e ao automóvel.
Toda esta campanha nasceu depois de uma diretiva europeia, a 96/62/EC, que diz
respeito direto à qualidade do ar nas cidades, resultante da utilização excessiva
do automóvel. Vários países membro da União adotaram de imediato esta diretiva
que foi implementada a 22 de setembro de 2000. Portugal tinha-se comprometido
de imediato quando a Comissária fez a apresentação do projeto em 4 de fevereiro
de 2000.
“A mobilidade é simultaneamente um bem social e uma necessidade económica. A
Semana Europeia da Mobilidade continua a ser um excelente instrumento que nos
permite olhar para a mobilidade por outras perspetivas, afastando-nos da obsessão
pelo uso do automóvel particular, em prol de um transporte mais sustentável. Melhor
mobilidade pode também ser sinónimo de melhores cidades e ar mais puro, ou seja,
um ambiente melhor e mais saudável, significa benefícios em termos de redução
das emissões nocivas. Estes são lugares onde as pessoas vão querer viver e onde
as empresas desejarão instalar-se.
Em tantas vertentes, a mobilidade importa!”
Janez Potocnik - Comissário para o Ambiente
“O maior desafio para a sustentabilidade dos transportes na Europa. é o contexto
urbano. Atualmente, as nossas cidades sofrem demais com o congestionamento de
tráfego, a má qualidade do ar e a exposição ao ruído. Felizmente, o ambiente urbano
também oferece muitas alternativas em termos de mobilidade.
As diferentes opções de transporte público estão mais acessíveis e facilitadas,
bem como a opção por caminhadas e ciclismo. Existem muitos exemplos onde as
cidades da Europa lideram o caminho para a utilização de combustíveis alternativos
e veículos mais limpos e eficientes em termos energéticos. Mas os esforços precisam
ser intensificados. Estes problemas não são apenas questões locais, mas sim uma
preocupação da UE como um todo.”
Siim Kallas - Comissário para os Transportes
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Capitais Europeias da Cultura
Provavelmente, desde o dia em que aquele que é referido por muitos como sendo o “arquiteto da ideia de
Europa em Comunidade”, o francês Jean Monet, já haveria no conjunto das ideias de todos os europeístas
alguma vontade de fazer algo assim. No entanto, foi Melina Mercouri em 1985 quando era ministra da
Cultura da Grécia, que com Jack Lang, o seu homólogo francês, concebeu a ideia das Capitais Europeias
da Cultura. Inicialmente eram designadas por Cidades Europeias da Cultura.
Entre outros objetivos do projeto encontra-se a possibilidade de mostrar a diversidade cultural dentro da
própria Europa, a promoção da interligação entre pessoas dos diferentes estados, valorizando desde as
raízes de cada um até ao valor de pertencer e ser membro ativo da família europeia. Ao longo destes 26
anos, são mais de 40 as cidades europeias que já tiveram a honra deste título.
Uma cidade quando é nomeada para ser Capital Europeia da Cultura, não só beneficia de condições
especiais para reabilitação de algumas das suas zonas, como por outro lado esse facto é significativamente
positivo para os cidadãos, já que vai acentuar valores históricos locais que são invariavelmente motivos de
orgulho para a região. Em 2012 será a vez de Guimarães assumir este titulo.

MMM GIFT CARD
A Mall Management Portugal, empresa do Grupo Multi Corporation responsável pela gestão do Espaço Guimarães, lançou o MMM Gift card que é
uma forma personalizada de oferecer a concretização de diversos sonhos. Este permite fazer compras nas lojas de eleição sempre que estas aceitem
cartões com a chancela Mastercard. O MMM Gift Card é um cartão pré-pago que fica imediatamente disponível para utilização após a sua aquisição,
e que poderá ser utilizado pelo comprador ou oferecido a outra pessoa. Além do Espaço Guimarães, o MMM Gift Card poderá ser ainda utilizado no
Almada Fórum, Armazéns do Chiado, Fórum Algarve, Fórum Aveiro, Fórum Coimbra, Fórum Madeira, Fórum Montijo, Fórum Viseu, e Fórum Sintra ou
em qualquer outro local em que sejam aceites cartões Mastercard, até que se esgote o saldo existente, ou até ao fim da validade do mesmo.
O MMM Gift Card pode ser adquirido nos Balcões de Informações dos dez Centros Comerciais aderentes, e pode ser carregado com valores entre €10
e €1.000, estando disponível em duas cores (preto e pérola). Existe também um packaging especial que permite incluir uma mensagem ou dedicatória
e que oferece uma apresentação distinta da sua oferta.

Tony no Atlântico
Encerramento da Tour 2011

Ao fim de 23 anos de carreira e 14 álbuns publicados, que lhe valeram 43 discos de platina
associados à venda de mais de três milhões de discos, Tony Carreira é reconhecidamente
o maior nome da música popular portuguesa. Tanto em Portugal como por diversos
países pelo mundo fora, enche salas que se rendem à sua voz, à sua simpatia, e a toda
a música que canta. Uma vez mais, Tony Carreira regressa ao Pavilhão Atlântico que
conhece tão bem e onde tem sido aclamado em inúmeros concertos. É assim que na
de Sonhos”. É uma “Tournée” de sucesso encerrada com chave de ouro.
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Amarcultura conquista
aplausos por amor à cultura
{Calendário, V. N. de Famalicão}
Amarcultura é uma associação cultural e recreativa,
com sede na maior freguesia da cidade de Vila Nova
de Famalicão e mais populosa daquele concelho, a
freguesia de Calendário.
O projeto surgiu com um grupo informal de jovens
que amavam (e amam) a cultura, em 6 de janeiro
de 2003 e as iniciativas levadas a efeito desde
então, rapidamente se transformaram no alicerce
de um projeto associativo, que se concretizou com
a escritura pública da Associação Amarcultura
de Calendário, em 19 de maio de 2005, uma
coletividade juvenil de âmbito exclusivamente
cultural e recreativo.
“Amar (a) cultura” é o principal objetivo consagrado
nos estatutos, através do seu fomento junto dos
jovens, apelando à participação ativa destes em
eventos culturais realizados no concelho de Vila
Nova de Famalicão ou noutros locais, dignificando e
engrandecendo também a imagem da freguesia
de Calendário.
O trabalho da Associação Amarcultura centra-se
fundamentalmente no teatro amador, no cinema
e na música, por isso, desde o seu aparecimento
como grupo informal em 2003, até à atualidade
tem participado em vários eventos promovidos
pela Câmara Municipal e por outras instituições do
Município de Vila Nova de Famalicão e da região,
destacando-se a participação no Famafest - Festival
de Cinema e Vídeo de Vila Nova de Famalicão, no
Festival da Canção Infanto-Juvenil de Vila Nova
de Famalicão, no Cortejo Histórico das Festas
Antoninas, no Festival dos Reis promovido pela
Associação Teatro Construção, de Joane, entre
muitos outros.
Em 2009, a convite do presidente da Comissão
Organizadora das Festas de Nossa Senhora da
Agonia, de Viana do Castelo, Francisco Sampaio,
participou com duas dezenas de elementos no
Cortejo Histórico, recriando e representando três dos
vários quadros do cortejo, subordinados ao tema
“As tradições da Ribeira de Viana do Castelo”, com
as cenas “Ajudar a bem morrer”, “A coroação de São
Pedro” e “A queima do Judas”.
O convite repetiu-se em 2010, tendo-lhe sido
confiada a narração de três quadros: “Viagem de
São Tiago”, “A Lenda do Rio Lettes” e “O Milagre das
Vieiras”, com poemas de Agostinho Costa e João
Cidade, também famalicenses, construídos a partir
dos textos históricos.
Face à briosa participação dos anos anteriores,
em 2011 foi-lhe confiada a narração, com poemas
do também famalicense José Ferreira, e a
representação de “O Milagre das Bodas de Canã”,
que envolveu 13 “atores” num dos carros alegóricos
mais aplaudidos das famosas Festas da Senhora da
Agonia, de Viana do Castelo.
Em 2010, uma imagem da autoria desta associação
foi escolhida para o cartaz principal e vídeo
promocional do EMAJ – Encontro Mostra Associativa
Juvenil Norte de Portugal-Galiza. E no sentido
de incentivar o gosto pelo cinema junto de uma
faixa etária mais idosa, criou também a rubrica
Cinedomigo, que consiste na exibição mensal de um
filme com entrada livre.
Prosseguindo a sua vocação para a promoção do

teatro, do cinema e da música, a Amarcultura
realizou vários trabalhos em vídeo, todos eles
apresentados no Famafest – Festival de Cinema
e Vídeo de Vila Nova de Famalicão, tendo sido
distinguida, em 2003, com uma menção honrosa
pelo filme “Cântico Negro”, que retrata a poesia de
José Régio.
Conta ainda no seu historial com a realização dos
filmes “Soledade Malvar, a Poesia da Vida”, em
2004, que é uma homenagem a Soledade Malvar,
ilustre especialista em obras de arte e benemérita
famalicense. E “Amanhã Cultura”, realizado em
2005, que é uma viagem pela cultura famalicense
através do filme “Famalicão” de Manoel de
Oliveira, que conta com a participação especial
do decano dos realizadores portugueses.
A associação realiza ainda atividades de
caráter solidário e leva a efeito o programa “Um
Sorriso que Enche o Coração”, que visa levar o
teatro infantil e de fantoches a instituições de
solidariedade social de Famalicão, Santo Tirso e
Braga, que acolhem crianças em risco, levando

desta forma também um sorriso de encher o coração
a quem mais precisa.
Segundo dirigentes desta associação famalicense,
“apesar das dificuldades inerentes ao associativismo
sem fins lucrativos, toda a oferta cultural é gratuita.
A Junta de Freguesia de Calendário dá um apoio
anual, que é rigorosamente investido ao serviço da
população”. •
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Dâmaso I
O 37º Papa

Ser seguidor de Jesus é saber ser capaz de
pedir perdão e de perdoar. Mas como se pode
pedir perdão se nos mantivermos hostis?
O perdão no Novo Testamento é um ato de
justiça e Dâmaso vai ser o Papa a conseguir
também unir a Justiça Eclesiástica à Justiça
dos Homens.
Bem, mas tudo isto que me serve para
começar a escrever sobre Dâmaso tem o seu
inicio com o seu nascimento, cerca dos anos
304 ou 305. Apontam-se diversos locais para o
acontecimento. Por uma questão de patriotismo
preferimos acreditar que foi em Portugal e
para quem é do Minho, é claro que nasceu em
Guimarães.
Fala-se de Idanha a Velha, Madrid, Tarragona,
mas Guimarães parece o mais certo já que até
André de Resende no seu conhecido “Breviário
de Évora”, publicado em 1548, é firme ao
garantir que “Damasus ... patria Vimaranensis
ex Bracarensi Provincia”. Também no Liber
Pontificalis, o Livros dos Papas que refere todos
desde Pedro a Estevão V, refere a dado passo,
“Damasus, natione hispanus, ex patre Antonio”
Bem, de qualquer forma, Portugal não existia e
a Península ainda estava sob domínio absoluto
dos Romanos desde a “Pax Augusta” no Século
I. O domínio Romano irá prevalecer até à sua
substituição pelos Mouros cuja invasão irá ter
lugar a 711 quando as tropas comandadas por
Tariq ibn Ziyad entram na Península.
Após esta breve localização no tempo, voltamos
então a Dâmaso cuja ligação à Igreja é muito
clara. Ainda em criança acompanha o pai para
Roma. O pai de nome António foi ocupar um
cargo como secretário de um dos sete diáconos
da Igreja de Roma, São Lourenço que viria
a ser martirizado durante as perseguições
ordenadas pelo Imperador Valeriano. A mãe,
Laurentina, teria morrido antes desta viagem.
Além do pai, acompanha-o a sua irmã, uma
menina que também virá a ser Santa; Santa
Irene.
Cerca de cinquenta anos passam e está à
frente da Igreja Papa Libério que morre a 1
de outubro de 366, Dâmaso é nomeado seu
seguidor.
Entretanto, desencadeiam-se uma série de
acontecimentos provocados por adeptos do
Arianismo, seguidores do Diácono Ursino que o
consagram criando assim um Anti Papa.
Os piores momentos serão os das lutas
sangrentas entes os seguidores de Ursino e
de Dâmaso. Estas lutas decorrem ao longo
de quase dois anos e devido à violência entre
fações, Dâmaso acaba por ser legalmente
acusado pelos Arianos de violência e
assassinato. É por isso levado a Tribunal

Imperial. A sua amizade com o Imperador
Valentiniano I de Roma acaba por, certamente,
pesar na conclusão do processo em que acaba
por ser absolvido. Mantém assim o seu cargo
de Papa enquanto que Ursino é desterrado;
estamos no ano 378.
Estes momentos são historicamente muito
duros mas como em tudo que é mau, algo
sempre de bom pode sobressair. Neste caso,
estas questões vão promover um ainda melhor
relacionamento entre a Igreja e o Estado.
A partir deste momento, há uma divisão
de competências em que o Estado trata
exclusivamente de matérias da justiça civil,
enquanto a Igreja passa a tratar das questões
ligadas à fé e à moral.
Foi por sua iniciativa que pede a Jerónimo
de Strídon, mais tarde São Jerónimo, para
fazer uma revisão de todos os textos bíblicos
traduzindo-os numa forma simples para latim.
É assim que passamos ter a Bíblia em latim a
qual foi chamada de “Vulgata Latina”.
Enviou delegados ao primeiro Concilio que
teve lugar em Constantinopla com intuito de
defender a Igreja de cismas; crises. Esta sua
preocupação é razoável e a história vai mostrar
como. Só no Século XV com a paz da Fé

conseguida no Concilio de Constança em 1417
é que terá sido colocado um ponto final nos
cismas.
Em 376, sendo já Graciano o Imperador de
Roma, o cargo de Papa, na altura designado
por Pontifex Maximus reduz a expressão
passando a ser designado apenas por Pontifex,
ou Pontifice.
Morre em 11 de dezembro de 384, deixando
como herança uma Igreja mais segura, melhor
estruturada, e onde pela primeira vez o Estado
se coloca numa posição que vai promover a
determinação da responsabilidade de cada um
dos poderes, aliando a isso a implementação
da ligação da Sé às diversas Igrejas. É com
ele que o Cristianismo se vai tornar na religião
oficial do Império. É também com Dâmaso
que se encontra definição dogmática sobre
a Divindade do Espírito Santo, isto durante II
Concílio Ecuménico onde esteve presente.
É pela sua iniciativa que são restauradas
e tratadas as catacumbas onde estavam
enterrados os Mártires, a Cripta dos Papas,
onde vai deixar inscrita uma mensagem: “Aqui
eu, Dâmaso, desejaria mandar sepultar os
meus restos, mas tenho medo de perturbar as
piedosas cinzas dos santos”. •
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São Torcato

Mais de três séculos depois de Dâmaso, Torcato,
Torquatos Romanus nasce em Vimaranes.
Descendia de uma família nobre Romana e desde
sempre as suas qualidades foram reconhecidas
por quem viveu mais perto dele. Chegou a ser
o Arcipreste de Toledo, Espanha, a cerca de
90 quilómetros de Madrid. Também aí a sua
atitude era reconhecida tendo por isso chegado
relatos a Roma que fazem com que venha a ser
nomeado Bispo de Iria Flavia, uma cidade na
Galiza, hoje em dia chamada Padrón e que pese
a descontextualização, é uma cidade conhecida
especialmente por causa dos famosos pimentos
de Padron. Quando desta nomeação terá ficado
tão abalado que recorre a Maria pedindo-lhe em
oração o apoio para que o ajudasse a ser um bom
Bispo, um Bispo que soubesse ir próximo dos
pobres e necessitados. É claro que o seu nome
vai ficar para sempre ligado a Padron. Entretanto
viaja para Toledo para participar no XVI Concilio,
onde no ano de 693 será aclamado Arcebispo de
Braga, cargo que virá a acumular com a Cidade
do Porto e com Dume. Uma vez mais e como já
se havia referido no artigo sobre São Dâmaso,
os Mouros atacam a Península Ibérica, entrando
nela por onde é hoje Gibraltrar, comandados pelo
homem que lhe deu o nome. Em fevereiro de 719
as tropas maometanas comandadas pelo Gereral
Muça, chegam à região. As forças invasoras são

obviamente em grande número, enquanto Torcato
está simplesmente acompanhado por 26 homens.
Mesmo assim era vontade do Arcebispo lutar em
nome da Fé. Para Muça as palavras de Torcato
são-lhe absolutamente indiferentes. Acaba por
puxar da espada matando-o ali mesmo. Todos os
restantes homens que o acompanhavam acabam
também por ser mortos. Segundo conta a história
do povo, o corpo virá a ser encontrado junto a
um pequeno ribeiro, entre arbustos e pedras
depois de um cego ter dito ver cair uma estrela
naquele local. Vão buscar uma carroça e uma
junta de bois para retirar o corpo do local, mas
os bois ficam quietos, não se mexem e perante
o facto, as pessoas optam por não o remover. A
verdade é que mal o seu corpo é movido, a água
brota no local onde tinha morrido. O local que é
arranjado passa a ser conhecido na forma como
ainda hoje o é, a Fonte de São Torcato, local onde
se fez a Capela da Fonte do Santo. Em maio de
1825 iniciou-se a construção de uma capela em
São Torcato, uma das que compõe o Santuário
em sua honra. O projeto feito pelo arquiteto de
Guimarães Luis Barros de Lima, era de maior
dimensão, no entanto apenas se construiu a
capela-mor. Mesmo assim é para esta que se
levam os restos mortais do Santo, ficando nesse
local a partir de 4 de julho de 1852; o corpo
mantém-se incorrupto. Entretanto, avança-se com
um novo projeto, desta vez do arquiteto alemão
Bohnfeldt que ganha em 1868 um concurso para
a continuação da construção. Apresenta o projeto
em Lisboa, Porto e Guimarães apresentando este
uma planta em cruz latina, de uma nave única
coberta por uma abóbada. Os estilos são uma
mescla de onde sobressaiam o renascentista,
gótico, manuelino e românico. Entretanto este
não será concluído sem que haja introdução de
diversas alterações entre as quais a colocação
dos anjos sobre o pórtico. O processo inicia-se
em 1871 com a parte esquerda do transepto, a
parte de paredes e torres até à altura das portas,
seguindo-se o mesmo processo relativamente ao
lado oposto. Esta fase termina em 1876 com a
conclusão da construção de uma torre provisória
cuja inicio da obra remontava a 1857. No ano de
1877 esta torre vai receber 14 sinos. Em 1895
o arquiteto portuense José Marques da Silva,
sobre quem já falamos anteriormente no ARRIVA
Jornal por ser o autor do Santuário da Penha,
toma a seu cargo a continuação da obra. Introduz
diversas alterações, fundamentalmente a nível
decorativo. Acrescenta-lhe uma cúpula entre o
transepto e a nave, obra esta que fica pronta
cerca de 1910. A cúpula do transepto, a capelamor e as laterais ficam por fazer. De qualquer
forma, o Mosteiro é inaugurado em 1946, mesmo
sem que tenha sido concluído. As torres sineiras
só verão a sua conclusão entre 1950 e meados
dos anos sessenta. Em 1982 a obra recomeçou.

Verificaram-se entretanto uma série de problemas
estruturais normais de uma obra com mais de
cem anos. Um estudo feito pela Universidade do
Minho a pedido da Irmandade de São Torcato
identifica num extenso estudo esses problemas
monitorizando a obra a partir de maio de 1998.
São Torcato merece ser visitado, enquanto
São Torcado o Homem, tem que ser conhecido
e recordado. •

Outra possibilidade
Como se diz no texto, o povo encontra
Torcato junto a um pequeno ribeiro, entre
arbustos e pedras depois de um cego ter
dito ver cair uma estrela naquele local.
Também se refere mesmo em documentos
que vão buscar uma carroça e uma junta
de bois para retirar o corpo do local. Ora,
há também outros escritos onde se conta
que os bois eram a pior parelha da terra,
bois muito irrequietos e que, por isso, depois
de carregar o corpo deixam os bois puxar
a carroça, tendo-se determinado que era
no local onde eles parariam que se faria
um monumento e que por isso se construiu
o Santuário a São Torcato precisamente
no local onde os bois pararam. Embora
não deva tomar opinião sobre o assunto,
não deixo de achar invulgar que se tenha
esperado mais de mil anos para começar a
sua construção...
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Jim Morrison

Quando falo de alguém cujo pensamento
tem a ver com uma época ou com os
acontecimentos que viveu nessa altura, é
como se tudo pudesse ser escrito no presente
histórico.
Escrever sobre o Jim Morrison é mais
complicado. Não era minha intenção falar
do seu lado musical, embora seja difícil
dissociar o poeta do músico. Podia parecer
simples, no entanto, com alguém cujo
espectro de pensamento é tão intemporal
e tão abrangente, tão filosófico profundo e
tão infra pensamento, achei que seria mais
interessante fazer este texto como forma
resultante da conversa com o meu Pappy.
Este também é um dos que morreu aos 27 e
também sei que nem eu nem a Mok no artigo
da música, nem o papzz, vamos falar da Janis
Joplin. Nenhum de nós a consegue encaixar
no mesmo mundo de sensibilidade destes
seres, o Coburn, a Amy ou o Hendrix.

The End
Jim Morrisson tem tanto de pensamento
disperso, avulso, e contudo cheio de
conteúdo, que deve ter sido para ele um
pesadelo ter que viver naquela época em que
a liberdade norte americana da época fazia
com que segregação ou racismo fizessem
parte integrantemente intensa do
“American Dream”.
Não fazemos ideia se conseguiria viver
melhor hoje em dia, num ambiente social
onde realmente visões artísticas paralelas
são mais viáveis, no entanto será que ele
precisava de um ambiente que promovesse

mais o ato contestatário? Por vezes é chato
querer partir uma porcaria qualquer e não ter
nem um copo de plástico para o fazer.
Como já dissemos, não é para falar de
música, mas é necessário abordar os “Doors”
pelo lado das portas que ficam entre as
coisas conhecidas e as desconhecidas.
É complicado imaginar como seria o lado
intelectual do Jim. A propósito de uma citação
de William Blake, “Se as portas da perceção
forem abertas, as coisas irão surgir como
realmente são; infinitas”. A citação valeu o
nome à banda de Jim, a banda que no fundo
era o seu mundo mais próximo, onde tinha a
namorada e os outros membros da banda, os
seus primeiros amigos.
Jim Morrisson tinha no filósofo alemão
Friderich Nietzsche a sua fonte favorita de
pensamento (filosófico), “acusando-o” de ser
o primeiro a incentivá-lo a aceitar dizer sim à
vida. É esta vida aceite que o Jim mistura com
a sua capacidade extrema de sinceridade,
capacidade para expor friamente a realidade
sobre os fatores humanos mais diversos.
A guerra do Vietnam e as lutas raciais são
muitas vezes referidas como motivo para a
sua visão e escrita. Nós não estamos tão
certos disso. Apenas é uma coincidência
temporal, porque fosse no que fosse, o Jim na
prática aplicava a atitude Nietzshiana daquele
que não nega, que não diz não, que se atreve
a criar.
Como já referimos, Jim vive uma época
que entre o Flower Power norte-americano
e as manifestações de maio de 68 em
Paris, uma época que se vai revolucionar
a nível de instituições e poder, a nível de

comportamento pessoal, de sexualidade. Entre
a “Guerra Fria”, o Macartismo e as questões da
liberdade racial com Luther King ou Malcom
X, Jim como ser atento que é vai saturar as
suas visões e os acontecimentos da sua vida,
alicerçados numa opinião extrema vão contribuir
para que se demarque socialmente. Muitas
pessoas quando olham para o Jim associamno logo a atitudes de má educação, ao facto de
se drogar e beber que se farta. Mas quantas
pessoas conhecemos no dia a dia que também
o fazem e que são perfeitos inúteis sem que
tenham alguma vez contribuído para as artes,
para o pensamento, para a cultura em geral?
Nunca conseguimos entender bem se o
Jim poderia ser incluído na “geração Beat”.
Temporalmente ele está lá, mas estará
realmente? É que a sua atitude é de um
espectro tão grande que várias vezes é
considerado pelos beatnicks, eventualmente
pela sua confluência de insatisfações, por se
associar aos que não se identificavam com
a situação.
Não era nossa intenção falar do Jim enquanto
músico, mas sim pela vertente literária e
embora o teatro o seja, neste caso apenas
referimos os Doors na pessoa do Jim, pelo seu
comportamento, pela sua atitude quase sempre
teatral quando em palco. Mesmo que não se
ouvisse a música da banda, a atitude do Jim
fluía com a sua expressividade, acrescentando
a cada tema uma intensidade que fazia com que
“mesmo sem se saber inglês” se conseguisse
entender a essência do tema.
Jim lia tanto Arthur Rimbaud, como Balzac.
Portanto, tanto lia um poeta de meados do
Século XIX o Rimbaud, que traficava armas
e que transformou a poesia em termos
suficientes para a influenciar no Século XX
e ser admirado até por outro ser polémico, o
escritor Henry Miller, como lia Balzac, escritor
que é considerado como influente na escrita de
Dostoyevsky, de Emile Zola, Charles Dickens
ou de Proust. Será possível “domar-se” tanta
variedade de pensamento, pensamentos que
extravasam os limites da liberdade instituída
como natural.
Não falamos dos Doors, nem falaremos da
morte do Jim Morrisson. Um poeta torna-se
um sonhador através de um longo, ilimitado
e sistemático desagregamento de todos os
sentidos, escrevia Rimbaud ao seu amigo
Paul Demeny nos fins de Século XIX, algo que
pensamos que cem anos depois continuava a
fazer sentido na vida de Jim Morrisson. •
Vê se imaginas o que vai ser de nós,
Ilimitados e libertos,
Desesperadamente necessitados da mão de
um estranho... num mundo desesperado?
“This is the end”, amigo único, é o fim. Custa-me
deixar-te, mas nunca irás para onde eu for.
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AMY WINEHOUSE
You Know I’m No Good
A Amy Jade nasceu em 1983 numa localidade
gira a nordeste de Londres, um bocado acima do
local onde vão decorrer, no próximo ano, os Jogos
Olímpicos. A Enfield Town é uma pacata cidade,
parte da zona metropolitana de Londres que,
segundo me lembro, tem duas particularidades,
uma passagem de nível na estação dos comboios
e uns lagos muito grandes que são reservatórios
de água da cidade; já me esquecia do golfe em
Leaside. Os pais são o Mitch que era taxista
mas se transformou em agente da filha, Deus
imaginará porquê, e a mãe, a Janis que é
farmacêutica; ainda há o Alex, o irmão.
Mudou de casa para ir viver um pouco a oeste
de onde vivia antes, Southgate, onde andou
na Ashmole School, uma escola relativamente
recente mas com algumas qualidades de
referência na ciência e na música, o que terá
sido também influente na vida da Amy. É a esses
tempos que remonta a sua primeira banda, criada
por ela própria, os “Sweet ‘n’ Sour, as Sour”.
Embora essa banda fosse de Rap, aos 13 anos
quando lhe oferecem a primeira guitarra elétrica,
os seus gostos viram-se para o soul.
Aos 16 anos já ganhava dinheiro a tocar, neste
caso com o Tyler James. Se lerem em algum lado
que o Tyler era uma gaja, esqueçam, ou então
vão ter que explicar como é que a Amy namorou
com ele. Aos 20 anos lança o seu primeiro disco.
“Frank” que foi imediatamente apontado como
candidato a receber um Mercury Music Prize.
O prémio estabelecido em 1992 e, suportado
atualmente pelo pelo Barclays, pertende premiar
o melhor álbum de música do Reino Unido e
Irlanda, sendo a votação da responsabilidade
da British Phonographic Industry e da British
Association of Record Dealers. Nesse ano de
2004 Franz Ferdinand ganhou o prémio que além
de Amy teve entre outros candidatos nomes como
Jamelia, Keane, Snow Patrol e Joss Stone.
Em 2007 a Emma Lee Bunton, que tinha nascido
uns anos antes, em 1976, junto a outra estação
de caminho de ferro, Fichley, entrega-lhe um Brit
Award como Melhor Artista Feminina Britânica.
Claro que receber um prémio destes de uma
Spice Girl foi credível, mas verdadeiramente
foi o prémio surpresa recebido durante o EMA,
European Music Awards de 2007, prémio este
votado por diversos artistas entre os quais Fergie
ou Rihana que a classificam como dotada de uma
voz, originalidade e ritmo únicos. Nesse ano de
2007 o seu segundo álbum, “Back to Black”, vai
ser o disco mais vendido no mundo. À conta deste
disco vai ser nomeada para seis Grammys.
A Amy casou em 2007 com Blake Fielder-Civil
um rapaz muito sossegado nos últimos tempos,
já que tem estado preso por droga, agressões,

violência, porrada, pancadaria, roubo, agressão.
Foi este querido que a tornou num catálogo
vivo de consumo de drogas diversas, que ela ia
equilibrando juntando-lhes bastante álcool.
Mesmo assim, quando ele saiu da prisão depois
de um ano de encarceramento, ela estava
tão feliz que decidiu atacar violentamente os
paparazzi sendo apenas refreada pela sua
própria segurança. Bem, sabe-se lá porquê, em
2008 enquanto andava a tratar o terceiro álbum,
acabou internada numa clínica de recuperação
de dependências, tendo sido também presa duas
vezes, uma por agressão e outra por
conduzir bêbada. Finalmente divorcia-se do
Blake e tira-o do testamento para ele estar
mais à vontade. A sua vida tinha agora algumas
hipóteses de melhorar. Tinha conhecido o
realizador Reg Traviss, por quem se apaixonou.
Esta nova vida dava-lhe uma nova vontade e
em junho do ano passado ela voltou a uma
desintoxicação. O Reg deu-lhe recentemente
um anel de diamantes e pediu-a em casamento.
Aparentemente esta relação funcionava e há
muito que ninguém via a Amy tão contente e este
acontecimento ainda a fez sentir melhor.
Regressa aos palcos mas provavelmente antes de
tempo, sem estar ainda restabelecida. O pior terá
acontecido no concerto de Belgrado onde Zemlia
Gruva, vocalista dos Ana Zoe Kida, a banda
de abertura do espetáculo, garantiu que ela foi
literalmente atirada para o palco por seguranças.
A organização diz que é tudo mentira e que ela

subiu para este péssimo concerto acompanhada
por um amigo. Eu até esperava vê-la no Sudoeste
TMN em agosto, mas estava destinada a não ver
porque ela morreu antes. Depois da Amy morrer
alguém decidiu roubar a casa dela. Uma das
guitarras favoritas dela, uns master de canções e
uns poemas, umas fotos… voou tudo. Ora, se na
casa só entrou a Policia, o Inem lá do sítio, uns
amigos e uns jornalistas, alguém terá sido.
Um hipócrita dum familiar disse a este respeito
que não entendia como é que alguém podia
descer tão baixo para fazer uma coisa destas.
Convenhamos que estamos a falar de uma família
onde antes da Amy, o pai era taxista e agora era
agente dela. Esse familiar ou amigo ainda disse
que nem os pais dela nem a editora tinham ainda
decidido o que fazer com esses temas que agora
“voaram”. Esta corja ainda nem tinha decidido o
funeral da rapariga mas já estavam preocupados
com as Libras das músicas. Entretanto, o exmarido, o Blake Fielder-Civil que se encontra
atualmente de férias na prisão de Leeds é outros
dos seres preocupados com Amy já que está
a aproveitar estes momentos de reflexão para
escrever um livro sobre a sua relação com a Amy.
Não teve uma vida tão doida como o Kurt Cobain,
nem “prostituída” como a Janis Joplin, nem tocava
viola com os dentes como o Hendrix, mas teve
uma vida mesmo muito triste. •
pub
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JIMI HENDRIX
Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz.

Há cenas muito doidas. Um dia a Lucille que
tinha 17 anos e vivia em Oklaoma, descobriu
que estava grávida. A ver pela cena deve ter dito
“Oh Shit”!. Entretanto, o pai do filho foi prá guerra
e quando voltou quatro anos depois o miúdo já
tinha nascido. Chamava-se James Marshall... Ué!
James? Mas isso era o nome do outro namorado
da Lucille. Ok. Rebatizou-se o miúdo que passou
a chamar-se Leon, em honra do tio morto na
guerra II Grande Guerra. Já me esquecia de dizer
que o Hendrix nasceu em Seattle, Washington.
Isto só é importante para quem se dê ao trabalho
de ler, porque o Kurt Cobain nasceu no mesmo
Estado e morreu em Seattle. A vida do pai com a
Mama Lucille era intensa e por isso o James foi
tendo ao longo do tempo uma série de irmãos.
Os três irmãos, Joseph Allen Hendrix, Kathy Ira
Hendrix e Pamela Hendrix, tinham em comum
uma série de desgraças. Padeciam de problemas
motores, mentais e para ajudar a Kathy era cega.
Como os pais já não podiam mais com as contas
médicas, acabaram por os dar para adoção.
Por causa disto, ou de fosse o que fosse, os
pais separam-se em 1952 o que foi ainda mais
acentuar a tristeza do James. Nessa altura tinha
nove anos e digamos que a desgraça quase total
virá em 1958 quando a mãe morre. Para tentar
dar uma ideia mais clara da forma como eles
viviam, a cama do James era um armário que ele
também costumava aproveitar para se esconder
das cenas de pancadaria total do pai com a mãe.
O James a certa altura no meio da pancadaria,
tinha ido viver para a casa da avó, a norte, em
Vancouver, no Canadá. Volta e pouco depois da
morte da mãe com cinco dólares e a ajuda do pai,
compra uma viola. Não vale rir, mas a viola só
tinha uma corda e por isso o James esforçava-se
mesmo à brava para aprender a tirar uns sons
dali. O James esforçava-se tanto que o pai ainda
se esforçou mais e acaba por lhe conseguir
comprar uma Supro Ozark, uma guitarra elétrica,
esta com as cordas todas. Muito absurdo é que
o James, que andava na escola, acabou por
chumbar a música. O meu pai um dia estava a
contar-me estas cenas todas quando achei que

me estava a gozar. O James por causa de ver
um concerto do Elvis decide juntar-se a uma
banda chamada Velvetones e arranjar um local
para ensaiar. Pois, eu não sou racista mas isto é
mesmo estranho... Um preto canhoto a ensaiar na
cave da Sinagoga, ainda por cima emprestada;
a cave. Bem, a partir daqui em vez de James,
vou-lhe chamar Jimi. O Jimi entretanto acabou
o liceu na Washington High. Acusou a escola
de perseguição racial mas o diretor apenas o
acusou de ser um mau e desinteressado aluno.
Naturalmente o Jimi era um mau aluno que era
perseguido racialmente. O Malcom X ou o Martin
Luther King foram bons alunos e nem por isso
escaparam das perseguições habituais na época.
Como era de esperar quando se é negro e
perseguido racialmente, o Jimi foi apanhado a
gamar um carro em 1961. Naquele tempo havia
hipóteses estranhas visíveis por esta opção.
Ou ia preso, ou cumpria o tempo de prisão na
tropa; foi para para-quedista. Embora dissesse
que gostava, a verdade é que os relatórios que
fazem parte da ficha militar dele classificam-no
de preguiçoso, brigão, provocador de problemas
e a chave de ouro diz respeito a um ato de sexo
(sozinho) em público... Os senhores do quartel
devem ter ficado super satisfeitos quando
arranjaram motivo para ele se ir embora. Ele disse
que tinha partido um tornozelo num salto, eles
disseram que sim, e ele voltou para a guitarra e
para a namorada. Conheceu o Bill Cox com que
virá a tocar mais tarde. Mudam-se os dois para
Clarksville no Tennesse. Foi aí que aparece a
tocar nos King Casuals, banda onde vai saltar à
vista por partir dentes a tocar guitarra com a boca.
Decidem mudar para Nashville para irem tocar a
para um bar de R&B, o Club del Marocco. Nessa
cidade vai viver com o Bill num apartamento
convenientemente por cima do da Joyce; a tal
namorada. Larga a banda para ir tocar como
apoio de diversos conhecidos executantes, entre
os quais Chuck Jackson ou Sam Cooke.
Chateia-se de novo e vai para Nova Iorque em
1964 onde conhece Lithofayne “Faye” Pridgeon,
uma miúda muito mais gira. Conheceu também
dois rapazes, o Alen e o Albert Athur, dois
gémeos que como é normal nesta história,
também mudam de nome. É com eles, o TaharqaRa Aleem e o Tunde-Ra Aleem. Mesmo com
estes nomes, foram eles que por algum tempo o
safaram, pondo-o num caminho mais sério e mais
seguro. Logo em fevereiro ganha um concurso
musical que lhe abre as portas para tocar nos
Isley Brothers. Farta-se rapidamente deles,
embora grave pela primeira vez à conta da banda.
Uma das coisas que ajudou à rápida saída foi ter
a possibilidade de ir tocar com o Little Richard.
Nesse período vai participar ainda em outros
concertos com outros músicos, embora várias
vezes ponha o Little Richard a suar fininho à
conta dos seus comportamentos. O Jimi não
devia bem ter entendido que o Little é que era
o dono da banda e, por isso, acabou por se ir
embora juntando-se ao Curtis Knight nos Squires.
Assinam entretanto um contrato doido por três
anos. Digo doido porque ridiculamente o valor
era de um Euro e mais 1% de royalties para a
banda. Mesmo assim, a partir de princípio de
1966 começa a tocar intensamente como músico

de estúdio, tocando a lado de outros grandes
nomes da época. Cria os “The Blue Flames” que,
desde o inicio, causam alguma sensação positiva,
especialmente ao fazerem a s primeiras partes
de outras bandas conceituadas. Num concerto no
Cha Café, em Greenwich Village, estava a Linda
Keith, namorada do Keith Richards dos Rolling
Stones que gostou muito do que ouviu e que por
isso decide falar da banda ao agente dos Stones,
o Andrew Oldham. Como o Oldham não lhes
deu valor, a Linda foi ter com o Chas Chandler
que tocava nos Animals do Eric Burdon, e que
andava a ver se se dedicava ao agenciamento.
O Chas gostou da banda, mas particularmente
do Jimi e é pela sua mão que vai pela primeira
vez a Inglaterra onde vai causar uma extrema
sensação. Até parecia que o Jimi já se sentia uma
super vedeta porque impôs ao Chas que queria
ver o Eric Clapton quando chegasse a Londres.
O Eric até estava de acordo e embora o seu
estilo não tivesse nada a ver com o do Hendrix, a
verdade é que ambos se admiravam mutuamente.
Sei lá se esperava ou não, porque com esta gente
na realidade nunca se sabia muito bem, mas é
aqui que a banda The Jimi Hendrix Experience
vai nascer, contando entre outros com a presença
de um respeitável baterista, o John Ronald “Mitch”
Mitchell, que se tinha estreado nos Coronetse,
entre outros já tinha passado pelos The Pretty
Things e The Riot Squad. Quase de imediato
editam três sigles, Hey Joe, Purple Haze e The
Wind Cries Mary. Estes antecedem o primeiro
álbum, Are You Experienced. Ouvir este álbum
e ver como o pessoal vivia naqueles tempos é
a prova mais evidente que a geração perdida
não é de maneira nenhuma a minha, quanto
mais que logo de seguida a banda vai para outra
loucura total, o Festival de Monterrey. Seja lá
como seja a partir daí vão ser banda de abertura
nos concertos dos Monkees, que detesto e por
isso não falo sobre eles. Em 1967 sai o segundo
álbum, Axis: Bold as Love, e imediatamente no
ano seguinte outro álbum, Electric Ladyland,
sobre o qual vários críticos gostam de referir um
tema, All Along the Watchtower, provavelmente
por causa de ser do Bob Dylan. Até 1970,
ano em que a The Jimi Hendrix Experience é
reorganizada, a banda muda de mais membros e
de mais nomes que o Prince. Como Experience
lançam o álbum The First Rays of the New
Rising Sun. Mudam outra vez de nome, agora
para Cry Of Love. A 17 de setembro de 1970,
provavelmente porque não conseguia imaginar
outro nome para a banda (tou no gozo), o Jimi
Hendrix manda-lhe com um monte daquelas
coisas que quando se é assim famoso se chama
tranquilizantes. Esta parte da história é um pouco
nojenta, especialmente na parte em que ele se
afoga no seu vomitado. Pronto, e assim chega ao
fim esta agradável história da vida do Jimi H.
O meu Papzz contou-me um dia que, nesta
viagem dele para Inglaterra, quando chegou ao
aeroporto havia um monte de jornalistas. Um fezlhe um pergunta ao que ele respondeu que “para
falares comigo é de joelhos porque eu sou um
homem verde de Marte”; já está. •
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Mudança de Hábitos
Uma solução a favor do Meio Ambiente
As alterações climáticas são um problema a escala
mundial, onde não importa o local ou o meio que
origina a emissão de gases com efeito estufa, pois
essas emissões irão gerar consequências negativas
a nível global, onde geralmente as populações mais
carenciadas são aquelas que mais sofrem com as
consequências deste fenómeno. Contudo parte da
solução para esse problema global, deverá passar
por uma abordagem a nível local. Hoje iremos
abordar a temática comportamental, como pequenas
mudanças no nosso comportamento diário podem
influenciar positivamente a preservação do meioambiente e o combate as alterações climáticas.
Quase todas as ações do nosso dia a dia têm um
impacto ambiental, começando logo pela manha,
no nosso banho, ao fazer a barba, lavar a loiça,
ligar o computador, na deslocação para o trabalho
bem como os nossos hábitos alimentares e aquilo
que compramos… Enfim tudo acarreta consumo
energético e é praticamente impossível levar uma
vida atualmente sem que estejamos a deixar uma
pegada negativa para o ambiente. O impacto que
as nossas atividades causam ao ambiente poderá
ser conhecido através do cálculo da nossa pegada
de carbono. A pegada de carbono é quantificada em
termos de Dióxido de Carbono equivalente (CO2e),
pois é o gás com efeito estufa em maior quantidade
na nossa atmosfera. Por exemplo uma tonelada
CO2e é equivalente a percorrer 6.500 km em um
carro, ou ao consumo de 41 botijas de gás. Estimase que a pegada de carbono anual de um cidadão
português seja de 5,9 tCO2e, de um cidadão em
Angola está estimado em 0,56 tCO2e e nos Estados
Unidos em 19,2 tCO2e1. (Fonte: UNEP GEO data
portal, dados referentes ao ano de 2005). Existem
simples mudanças de comportamento que podemos
ter no nosso dia a dia que podem ajudar a reduzir
a nossa pegada de carbono bem como na melhoria
da nossa saúde e das nossas finanças pessoais
(matéria muito discutida em tempos de crise).
Controlar os consumos de água, eletricidade, gás
e gasolina são os principais fatores a ter em conta
(pois são fatores pelos quais somos diretamente
responsáveis pelo seu consumo), principalmente
agora, depois do anúncio do aumento do IVA de
6% para 23% na eletricidade e gás já a partir de
setembro. Primeiramente um bom exercício para
ganharmos consciência das nossas ações: começar
a refletir antes de realizarmos as tarefas mais
banais. Um simples exemplo é a utilização do carro
para ir comprar o jornal ou beber o cafezinho ao
fim de semana, será que é mesmo necessário levar
o carro para ir comprar o jornal? Trocar o passeio
de carro por um passeio a pé ou de bicicleta terá
um triplo benefício: beneficia o ambiente, a sua
saúde e a sua carteira. Comece a ponderar se é
mesmo necessário levar o carro para o trabalho
todos os dias, por acaso já fez a experiência de ir de
autocarro? Se está a ler este jornal é provável que
sim e Parabéns por essa atitude positiva, continue
a utilizar o autocarro, torne essa viagem mais
agradável, aproveite para ler ou relaxar com uma
música. Aqueles leitores que não são utilizadores
de transportes públicos, façam o teste e verão que
será uma agradável surpresa, comece a ir uma
vez por semana e vá aumentando a frequência
com o passar no tempo, o ambiente agradece e a
sua carteira também. No seu local de trabalho ou

habitação, se forem poucos andares para subir,
opte por utilizar as escadas, estará a economizar
energia elétrica (da utilização do elevador), e ao
mesmo tempo irá estar a fazer um exercício físico,
contribuindo para a sua saúde. Quanto tempo
demora a tomar banho? Deixa sempre a água
ligada enquanto se ensaboa? Essa água limpa e
quente é totalmente desperdiçada, desligue a água
e seja eficiente no seu banho e verá que sua conta
mensal irá reduzir, tanto a nível da água quanto ao
nível do gás ou gasóleo que utiliza para aquecela. Quanto ao consumo de eletricidade, esteja
atento e desligue sempre as luzes quando não
estiver a utiliza-las. Sempre que possível opte por
lâmpadas fluorescentes ao invés das tradicionais
incandescentes, as lâmpadas fluorescentes
consomem menos 80% de energia que as
lâmpadas incandescentes, a sua utilização dará
uma poupança média de 13€ ao final do ano, ou
seja, em 6 meses terá o retorno do seu investimento
conseguido somente com a poupança de energia
(uma lâmpada fluorescente custa em média 6€),
sem contar que essas lâmpadas têm um tempo de
vida superior a 4 anos. Quando necessitar de trocar
os eletrodomésticos escolha os de classe energética
A ou A+, pois são aqueles que consomem
menos energia elétrica, pense no dinheiro que irá
economizar ao longo dos anos com esses aparelhos
em relação aos de pior classe energética. Se for
possível adira ao tarifário bi-horário em sua casa,
não paga a mais por isso e entre as 22h da noite
e as 8h da manhã o preço da eletricidade custa

metade do preço normal, se aproveitar e colocar
durante essas horas as máquina da loiça e da
roupa para trabalhar, ou mesmo aproveitar para
passar a ferro irá notar uma grande poupança no
final do mês. Ligue ou dirija-se a uma loja da EDP
e informe-se. Outra questão importante e que
muitas vezes passa desapercebida pela maior
parte da população é o stand-by dos aparelhos
eletrónicos como televisores, DVDs, consolas
e computadores. Mude o hábito e não deixe os
aparelhos em stand-by durante a noite ou quando
não está em casa. Em Portugal estima-se que o
stand-by seja responsável por 5% da eletricidade
que consumimos em nossa casa e responsável
pela emissão de 1% das emissões de CO2 a
nível nacional. Numa conta mensal de 30€, em
média 1,5€ são consumidos pelos aparelhos em
stand-by, ao final do ano são 18€ que são pagos
sem haver uma utilização útil dessa energia, é
puro desperdício. Bem, como estamos a passar
por uma fase complicada a nível orçamental e
com o aumento do preço da eletricidade, gás
e gasolina, foram aqui dados alguns conselhos
simples, de como sem esforço poderemos
contribuir de forma significativa para combater as
alterações climáticas, reduzindo a nossa pegada
de carbono e consequentemente aumentando
o nosso mealheiro. Ao mesmo tempo podemos
também exercer algum poder de influência no
comportamento dos nossos amigos e familiares
de modo a que todos possam contribuir e usufruir
das vantagens apresentadas. •
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No regresso às aulas
Tire-lhes um peso dos ombros

O regresso às aulas. As férias escolares prestes a
terminar e ainda tantas atividades para realizar…
A aquisição dos manuais, a escolha do material
escolar para mais um ano letivo, a compra de
novas roupas para a estação mais fria pois os filhos
cresceram mais um pouco e a roupa já não serve…
As crianças a dizerem-nos que as mochilas e os
estojos de que tanto gostavam o ano passado já são
demasiado infantis ou que aquela roupa ou bolsa já
estão completamente fora de moda… São tempos
de negociação e algum teste à nossa paciência e
ânimo, num momento em que se querem gozar os
últimos dias de férias e se está curioso quanto a
como decorrerá o novo ano letivo que se aproxima.
Por outro lado, a disponibilidade para a reflexão
sobre as escolhas que temos de fazer no que diz
respeito ao regresso às aulas nem sempre existe.
O mais provável é que também nós tenhamos
regressado ao trabalho, que entretanto se acumulou,
e nos esteja a ser difícil fazer a transição entre as
férias e o regresso ao emprego, com algumas falhas
ainda na gestão do nosso tempo.
Tentemos então enumerar alguns pontos
importantes aos quais devemos estar atentos na
escolha da mochila solicitada.
A mochila escolar é um problema constante. As

bolsas de uso lateral estão desaconselhadas, sendo
preferível usar mochilas que tenham duas alças,
de modo a melhor distribuir o peso da mesma. As
alças devem ser acolchoadas, e a largura e altura
da mochila não devem ultrapassar respetivamente
o dorso e a cintura da criança. De qualquer modo,
o peso da mochila com o material escolar não deve
ultrapassar 10% do peso da criança. No entanto, se
a criança utilizar as duas alças no mesmo ombro,
o risco de dores nas costas e ombros, lesões
cutâneas abrasivas, alterações posturais, cansaço
e irritabilidade mantém-se. Na escolha da mochila,
devemos privilegiar as que têm poucos bolsos
exteriores uma vez que são uma tentação para
colocar mais material e aumentar o peso total
da mochila.
Outra alternativa é a utilização de malas com rodas.
Nestas, além do peso também não dever ultrapassar
o limite, é extremamente importante que a altura do
puxador seja adequada à altura da criança.
Dependendo da faixa etária, as malas com rodas
podem ser impopulares entre os colegas. Antes
de adquirirmos uma nova mochila, devemo-nos
informar destes pormenores. Por outro lado, também
nos compete capacitar a criança para que se sinta
bem com a escolha mais saudável, especialmente

se tomada em conjunto. Até porque, se optarmos
pela mochila com duas alças em detrimento da mala
de rodas, a responsabilidade de utilizar as duas
alças nos dois ombros em vez de apenas num será
da criança, uma vez que não estaremos com ela
durante as aulas…
É também uma boa altura para abordarmos com os
nossos filhos o consumeirismo, ou seja o consumo
de acordo com as nossas necessidades (por
oposição ao consumismo). É mesmo necessário
uma mochila nova? Vamos fazer uma pesquisa de
mercado para vermos as gamas de preços?
Iniciadas as aulas, poderá ser importante
negociarmos com os docentes que material é
realmente necessário ser transportado entre a
escola e a nossa casa e em que momentos, para se
evitar o excesso de peso na mochila. Nas crianças
mais velhas, essa negociação pode ser realizada
pelos nossos filhos.
E após toda esta labuta em conjunto, que tal tirar
uma foto do seu filho a utilizar com orgulho a
mochila ou mala escolhida e colocá-la no fundo do
seu telemóvel ou computador? Poderá ser um modo
de lhe fazer um elogio pela escolha acertada! •
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Visite em Vila Nova de Famalicão
Primeiro Antimonumento à Guerra
“A guerra não é um brinquedo”

Em Vila Nova de Famalicão há um “antimonumento
à guerra”. Isso mesmo, um antimonumento para dizer
“não à violência”, porque “dizer não a qualquer coisa,
é o mesmo que ser anti essa coisa”, diz Paulo Cunha,
vereador da Cultura e vice-presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
“Para dizermos não à violência, temos que ser
antiviolência, daí a ideia do antimonumento, porque
se erigíssemos um monumento convencional contra
a guerra, provavelmente seria mais uma forma de
incitamento à mesma, e não é isso que nós queremos”
– acrescenta o autarca, orgulhoso por a sua cidade ter
sido escolhida para a realização desta obra, no âmbito
da campanha da Amnistia Internacional Portugal “A
Guerra Não é um brinquedo”. A obra foi implantada
numa das zonas mais nobres da cidade de Vila Nova
de Famalicão, no Parque da Juventude, mas serão
poucas as pessoas que se apercebem da sua presença
e, mais concretamente, da sua real função, porque, de
facto, não se trata de um monumento comum, como
refere Vitória Triães, coordenadora do Núcleo de
crianças da Amnistia Internacional Portugal, “porque
à guerra ou a qualquer tipo de violência só se pode
levantar a voz, só se pode levantar antimonumentos”.
Então para “travar” conhecimento com a obra é
necessário ir ao Parque da Juventude, parar à beira
da placa colocada junto ao passeio, rodeada de relva
e coberta por ramos de árvores frondosas, cor da
esperança, e ler a explicação:
Antimonumento à guerra
War Toy on my war
The story of an antimonument.
autoria dos artistas plásticos:
alexandre a. r. costa e jorge f. santos
Este é o primeiro antimonumento à guerra mundial
resultante de uma ação concertada com mais de
4000 crianças e jovens sob a coordenação de Vitória
Triães – Núcleo de crianças da Amnistia Internacional
Portugal”.
Inspirado num paiol de munições e convertendo
subversivamente esse espaço (que tem a função
de guardar armamento) num espaço expositivo,
surge este autêntico mini-museu de objetos bélicos
destruídos.
O antimonumento à guerra é uma obra que nos
transporta à produção de sentido crítico sobre uma
determinada sociedade que produz artefactos bélicos,
para adultos e crianças. A mesma que assenta em

pressupostos e hábitos consumistas, nos quais as
crianças são apanhadas em pleno jogo de sedução
cruel e incitamento à violência.
A realização desta obra só foi possível a partir da
cooperação entre: Núcleo de crianças da Amnistia
Internacional Portugal, a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, os artistas plásticos – autores do
antimonumento, as crianças e jovens intervenientes
na campanha da Amnistia Internacional Portugal ‘A
Guerra Não é um brinquedo’ ”.
Depois de ler a explicação, basta dar mais uns
passos para o lado e parar junto ao mini-museu
de objetos bélicos destruídos, inspirado num paiol
de munições, sempre rodeado de relva e coberto
por ramos de árvores frondosas, cor da esperança,
para meditar sobre os malefícios da violência e
da guerra. A construção é muito simples, mas o
significado confere-lhe um valor extraordinário, por
isso deixamos o convite aos leitores do ARRIVA
Jornal para o irem descobrir. Chegar lá até é simples
e todo o percurso convida à reflexão.
Sugerimos que marque um encontro com esta
cidade hospitaleira e acolhedora, na Rotunda
da Paz, siga pela avenida que passa em frente
ao quartel dos “soldados da paz”, e pela rua que
homenageia o monarca que mandou povoar este
seu reguengo em 1205, D. Sancho I. Já está na
Avenida de França, onde o verde predomina, e, em
frente às Piscinas Municipais, vire à direita, para a
Rua Padre Benjamim Salgado, que o/a conduz ao
verde Parque da Juventude e ao Antimonumento
à guerra. Como atrás explicámos, não se trata de
um monumento secular, de uma estátua, de um
obelisco, muito menos de um monumento funerário
com milhares de anos, bem pelo contrário, é o anti
de tudo isso, mas não fique desiludido/a porque
ele tem, seguramente, nos dias que correm, um
significado tão ou mais importante que qualquer um
daqueles.
Tem a forma de um paiol de munições, mas
enquanto a um paiol normal está confiada a guarda
de munições, a este paiol especial está confiada
uma honrosa e importante missão: Dizer não à
violência; recolher os brinquedos e outros objetos
bélicos que, por distração, ignorância, ou graça, os
adultos oferecem às crianças; dizer, principalmente
aos adultos, que “a guerra não é um brinquedo”.
Na inauguração, que ocorreu há cerca de dois
anos, participaram cerca de 4000 crianças. Foi
uma inauguração simples, tão simples quanto os

seus principais protagonistas, que transbordavam de
alegria por levar os brinquedos bélicos e, depois de os
destruírem, depositá-los naquele mini-museu, que os
recebeu de portas abertas,
alegre, sorridente. Mas, desde então, quantas vezes é
que o Antimonumento à guerra voltou a sorrir? Ou seja,
quantas vezes voltou a abrir as portas para receber
mais “brinquedos bélicos” e dizer “não à violência?”.
Ele está lá, silencioso, se calhar muito triste, vendo os
dias passar, num local que nem poderia ser melhor
escolhido para a sua implantação, verde, arborizado,
onde o chilrear dos pássaros convida à reflexão e
à paz, os equipamentos recreativos convidam ao
convívio e à amizade, próximo das escolas do 1º, 2º e
3º ciclos e ainda do ensino secundário, à espera que
todos os cidadãos olhem para ele.
As crianças brincaram com alegria à destruição dos
objetos da guerra, da forma mais apropriada: partindo,
pisando, destruindo energicamente as “sementes” da
violência.
Os adultos acharam giro, aplaudiram mas quantos
terão fixado o nome “Antimonumento à guerra” e a sua
localização?
Então, para que ninguém esqueça que o primeiro
Antimonumento à guerra está em Vila Nova de
Famalicão, nesta edição o ARRIVA Jornal decidiu
deixar um convite a todas as escolas ou instituições
que acolhem crianças: Vamos fazer sorrir o
Antimonumento à guerra? Para isso basta ligar para
o Departamento de Cultura da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão e dizer: “quero (ou queremos)
fazer sorrir o antimonumento à guerra!”. A resposta
duma terra que há séculos valoriza a hospitalidade, a
amizade e a paz simbolizadas na união dos grãos da
romã, que é o elemento fundamental da sua heráldica,
será apenas uma: - Para dizer “não à violência”, Vila
Nova de Famalicão recebe-vos de braços abertos,
porque “A guerra não é um brinquedo!”
Convidem as crianças e levar todos os objetos e
brinquedos que incitam à violência, vão até lá e haverá
festa no Parque da Juventude, na cidade de Vila Nova
de Famalicão, porque nesse dia o futuro sentirá que a
sua construção tem ali alicerces sólidos, alicerces de
paz e de amor.
O futuro agradece. •
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Feira das Colheitas de Gavião
Vila Nova de Famalicão

pub

É já um dos maiores encontros de concertinas da região e reúne tocadores de vários
pontos do norte do país e de todas as idades.
Acontece nos próximos dias 15 e 16 de outubro, em Gavião, e está inserido no
programa de uma das mais concorridas festividades populares que se realizam no
concelho de Vila Nova de Famalicão.
No dia 15, Sábado, o destaque vai para o arraial popular noturno, com a matança
tradicional do porco e a música popular. No domingo, logo pela manhã terá início a
feira, com a comercialização de vários produtos, destacando-se os agrícolas, e muita
animação. Ao início da tarde o adro da Igreja será “invadido” por várias dezenas de
tocadores de concertina e cantadores ao desafio, que farão transbordar o amplo
recinto de gente e de alegria.
No local funcionará um completo serviço de restaurante, onde não faltarão as
“maravilhas gastronómicas” de Vila Nova de Famalicão e da região, bem como o
Vinho Verde e outras bebidas e petiscos.
A Feira das Colheitas de Gavião, em Vila Nova de Famalicão, teve início há cerca
de uma dezena de anos, numa iniciativa para angariação de fundos para as obras
de reedificação da Igreja paroquial e acabou por se transformar numa das mais
concorridas festividades populares do concelho e da região, onde acorre anualmente
gente das mais diversas localidades de Entre Douro-e-Minho.
E chegar a Gavião é fácil. Basta ir até de Vila Nova de Famalicão, apanhar a EN 14,
deixar a cidade em direção a Braga, percorrer cerca de um quilómetro e meio e entrar
na festa. Esta é a nossa sugestão para bem passar o fim de semana de 15 e 16 de
outubro próximo. •

p | 20 <<<

>>>

nº 024 >>> 2011 | agosto • setembro

bebidas

>>>

fonte: ciência hoje.pt

Estudo português revela
enigma da cerveja
Cientistas descobrem que o antepassado selvagem da levedura vive na Patagónia!
JOSÉ PAULO SAMPAIO
Professor e investigador do Centro de
Recursos Microbiológicos do Departamento
de Ciências da Vida, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, José Paulo Sampaio tem 48
anos e um vasto Curriculum. Formou-se em
Biologia e doutorou-se em Microbiologia na
Universidade Nova de Lisboa, onde dirige há
vários anos um grupo que faz investigação
sobre leveduras. De facto, há dez anos que
este grupo decidiu elaborar um mapa global
da distribuição das espécies de leveduras
existentes na natureza, e que vêm a ser
usadas há milénios para fazer cerveja e outras
bebidas alcoólicas, por exemplo. Acabaram
por encontrar uma espécie desconhecida na
Patagónia.

Investigadores da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
(FCT/UNL) descobriram que o antepassado
selvagem da levedura da cerveja que bebemos
hoje vive na Patagónia, América do Sul, avança
a LUSA.
O estudo da FCT/UNL de seis anos, realizado em
parceira com investigadores
argentinos e norte-americanos, foi publicado
online na revista científica Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA.
O ponto essencial desta descoberta é uma
porta aberta à possibilidade de “modificar
conscientemente os micróbios que utilizamos na
produção de alimentos”, explicou o investigador
José Paulo Sampaio, do Centro de Recursos
Microbiológicos da FCT/UNL. Segundo o cientista,
“ao longo da nossa história fomos domesticando
plantas, como o trigo ou o milho; e animais, como
o boi ou o cavalo”. “Sabemos agora que o mesmo
aconteceu com os micróbios. Neste último caso,
se entendermos como decorreu o processo
de domesticação, e avaliando as diferenças
entre o micróbio selvagem e o micróbio
domesticado, podemos perceber melhor
a natureza das alterações associadas à
domesticação e usar esse conhecimento para
melhorar ou diversificar os alimentos produzidos
por microrganismos”, referiu.
O que o estudo traz de novo é a revelação da
identidade genética do componente desconhecido
do híbrido cervejeiro. “Os cientistas sabem

desde há muito que a levedura cervejeira é um
híbrido que resultou da fusão de duas espécies
de levedura. No entanto, apenas uma delas
era conhecida (Saccharomyces cerevisiae), a
levedura que desde há milhares de anos produz
o vinho, leveda a massa de pão e fermenta a
cerveja Ale. A segunda espécie, responsável por
um conjunto de características que permitem a
fermentação a baixas temperaturas, permaneceu
durante décadas um enigma, porque aparentava
ser claramente distinta de qualquer das mais de
mil espécies de leveduras conhecidas”, disse José
Paulo Sampaio.
O que é “surpreendente” é que “esta nova
espécie, designada Saccharomyces eubayanus,
existe nas florestas da Patagónia, na América
do Sul, e nunca foi detetada noutra região do
globo”. “A fusão destas duas leveduras, que
evolutivamente estão tão separadas como homem
e galinha, terá ocorrido nos fermentadores de
cerveja Lager, num processo de seleção artificial
promovido pelos mestres cervejeiros e que terá
levado ao surgimento de uma levedura adaptada
à produção de cerveja a baixas temperaturas”,
acrescentou.
Por perceber fica ainda a razão pela qual “o
parente mais próximo da levedura de cerveja”
que só foi ainda encontrado na Patagónia e que
caminho fez ele até chegar aos nossos copos. •

A descoberta desta nova espécie selvagem
de levedura, que vive associada às faias
na Patagónia e a um fungo que as árvores
têm na casca, foi publicada no passado dia
23 de agosto na edição online da revista
Proceedings of the National Academy
of Sciences e é a capa da nova edição
impressa. Foi um feliz acaso – um encontro
aparentemente fortuito entre duas espécies de
levedura – que deu origem à cerveja Lager,
no século XV, nas caves de algum mosteiro da
Baviera, que era também produtor de cerveja
e albergue de viajantes. A híbrida resultante,
a Saccharomyces pastorianus, permitiu aos
monges cervejeiros fazer a sua bebida a uma
temperatura mais baixa e conservá-la durante
mais tempo, iniciando-se aí o que hoje é um
negócio de mais de 250 mil milhões de euros
por ano.
{fonte: diário de notícias}
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Especiarias
Império de sabores e aromas
É remoto o uso de especiarias na culinária. A sua utilização tem milhares de anos e serviram mesmo como moeda de troca na era do mercantilismo puro. A sua comercialização
provocou conflitos entre povos e ajudou a enriquecer nações.
Em Portugal as especiarias também fizeram
História. Era então o tempo das naus da grande
epopeia marítima dos descobrimentos desta
lusa pátria, que oriundas dos quatro cantos do
mundo, carregavam a bordo, entre ouro e outras
riquezas, a riqueza das próprias especiarias.
Os portugueses foram mesmo, àquela época,
juntamente com holandeses e ingleses, senhores
de grande parte do monopólio internacional das
especiarias. Não admira por isso que Portugal,
tenha sido um dos principais precursores da
introdução das especiarias na gastronomia.
Pimenta-do-reino ou as pimentas rosa e verde,
o açafrão e o caril, o cominho e a noz-moscada,
o cardomomo ou a canela, ou ainda o cravinho
da índia e a paprica, são apenas algumas das
especiarias que desde há muito fizeram história
na gastronomia global. Estas e outras especiarias
encerram uma magia inequívoca de sabores e
aromas, que todos aqueles que gostam de comer
desejam como complemento indissociável de
uma boa refeição.
Grande parte das especiarias é oriunda da Ásia,
apesar de se reconhecer que seis séculos a.C.
já os indianos as comercializavam, sobretudo
as que eram provenientes da Malásia e da
Indonésia. Mas houve um tempo, também remoto,
em que as plantas das especiarias serviram
como meio de cura para maleitas desconhecidas
da ciência de então. Do que se sabe, um dos
povos que mais as usou para combater diversas
doenças foram os antigos gregos. Por seu lado
os egípcios utilizavam as especiarias em forma
de planta, assim aplicadas nas suas técnicas do
embalsamento.
No entanto, é na culinária que as especiarias
acabam por ganhar o seu grande protagonismo,
transformando todos os conceitos dos sabores
até aí implementados. O seu uso tornou-se quase
indispensável, já que o simples sabor de uma
qualquer especiaria, desde que devidamente
adequada ao tipo dos alimentos confecionados,
torna-os mais ricos, saborosos e desejados. No
atual conceito de “cozinha criativa” o seu uso
é já indissociável. Não se conhece qualquer
outro ingrediente que tenha tido uma tão forte
importância no mundo da culinária, como tiveram
as especiarias.
Com o uso de especiarias, um prato adquire
desde logo sabores e aromas únicos, cores
inconfundíveis, como que num golpe de magia,
transformando a refeição num ato de degustação
perfeita. Mas atenção, não as devemos usar em
excesso, porque com muita facilidade o seu sabor
sobrepõe-se facilmente ao sabor dos próprios
alimentos, anulando assim o efeito desejado da
proposta gastronómica. Isto acontece sobretudo,
se a especiaria for confecionada juntamente com
os alimentos. Contudo, uma das vantagens da
utilização das especiarias confecionadas é a de
diminuir a quantidade de sal a utilizar. Afinal as

especiarias, funcionam elas mesmas, como um
tempero ou condimento.
No caso da utilização de especiarias apenas
com fins aromáticos, os efeitos já funcionam de
uma outra forma uma vez que se tornam menos
agressivas, não atuando diretamente. Neste caso,
servem apenas para “espiritualizar” a confeção.
Elas estão em toda a parte. Estão em todo o
Mundo gastronómico. Afinal a origem de cada
especiaria acabou por diferenciar caracterizar a
própria cozinha de cada País.
Nos dias de hoje, as especiarias estão à mesa
de muitos, quer ao nível doméstico, quer seja na
restauração, porque se tornaram indispensáveis,
desejadas e saborosas; porque enriquecem
ainda mais o prato de quem gosta de comer; e
porque há uma espécie de espiritualidade nesse
inesgotável império de sabores e aromas.
É fundamental estabelecer o critério de boa
relação de equilíbrio entre especiarias e
alimentos. Assim, para dar sabor a um prato
dever-se-á adicionar a especiaria no início da
confeção; para aromatizar deve adicionar a
especiaria apenas no fim da cozedura; pisar,
moer ou cortar as especiarias liberta-lhes os
óleos e o perfume da planta, são técnicas que
devem ser utilizadas em especiarias frescas e de
textura macia como o gengibre ou a galanga. •

Galanga: o pó cor de bronze da galanga-pequena é
forte, semelhante ao do gengibre, ao passo que o da
galanga-grande é mais suave, ligeiramente azedo e com
cor de areia.
Anis: o aroma e sabor das sementes é doce, ardente e
frutado; devem ser compradas inteiras.
Alcaçuz: o aroma é doce e ardente, o sabor é muito
doce e terroso.
Açafrão: é produzido a partir de estigmas secos e
moídos provenientes da planta da rosa de açafrão, sendo
a mais cara especiaria do mundo. Quer o sabor, quer
o aroma são fortes, ardentes, terrosos e almiscarados,
acompanhando bem espargos, cenouras, ovos, frango,
peixe, marisco, alho-francês, cogumelos, faisão, abóbora,
coelho e espinafres.
Cardomomo: aroma forte a frutado e sabor a limão são
os companheiros ideais das maçãs, das laranjas, das
pêras e de várias leguminosas e outros legumes de raiz
como a batata-doce. Existe também o cardomomo negro.
Cominho: o aroma e sabor combinam bem com pratos
com beringela, feijão, pão, couve, queijos de pasta dura,
frango, carneiro, lentilhas, cebolas, batatas e arroz.
Noz-moscada: caracteriza-se pelo aroma forte
semelhante ao pinho e um sabor agridoce e terroso.
Pimenta: preta, vermelha, verde e a branca são apenas
alguns dos tipos de pimenta existentes; de aroma delicado
e ardente, sabor picante e quente; acompanham quase
todos os alimentos.
Gengibre: pode ser utilizado fresco ou seco, é a raiz de
uma planta semelhante ao bambu, tem sabor e aroma
quentes e picantes e é ótimo para acompanhar couves,
outras verduras e abóbora, peixe, banana, peras, ananás,
laranjas e compotas.
Cravinho-da-Índia: de aroma forte e ardente, sabor
frutado e pungente, é uma especiaria que liga bem com
carne de porco e vários vegetais, entre eles a couve-roxa,
as cenouras, as abóboras e as beterrabas; bem como
frutos como a maçã e a laranja ou com chocolate.
Mostarda: pode ser preta, branca ou amarela e
castanha, quase não liberta aroma quando a semente
está inteira, mas depois de moída revela aroma pungente
e terroso.
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Relaxar… na água!
Cada vez mais as pessoas valorizam a forma física e psíquica. Em resposta a esta nova
realidade, as termas põem à disposição do público em geral programas de bem-estar com o
objetivo de prevenir problemas de saúde causados pelo stresse e pela vida sedentária que
grande parte dos indivíduos têm no seu dia a dia, recuperação pós-parto ou simplesmente
por motivos estéticos, com tratamentos anticelulite, hidratantes, esfoliantes...
Em Portugal há já muitas estâncias termais, um
pouco por todo o país. O termalismo não utiliza
somente as propriedades da água em que está
inserida a estância, engloba também todo um
conjunto de tratamentos à base de produtos
naturais retirados da nascente, como vapores,
gases e lamas. Usufruir do termalismo significa
cura e bem-estar.
Esta tendência não é de agora, que está mais em
voga, descobertos que estão os seus poderes.
Na verdade, já na pré-história se utilizava a
água para fins terapêuticos, pois através da
observação dos animais, o Homem descobriu
que quando eles estavam feridos bebiam
água de umas fontes estranhas, com cheiros
e sabores diferentes, e após isso melhoravam
rapidamente. Consideradas sagradas, as fontes
eram adoradas, pois promoviam a cura para as
doenças, consideradas castigo de Deus.
Na Grécia, os Balneários eram chamados de
Asclepias, de Asclepio - o deus da medicina. As
pessoas que tinham fé nos deuses acreditavam
na cura pela água, e por isso os peregrinos
visitavam esses locais onde eram servidos por
sacerdotes. Para Hipócrates, que não acreditava
que a fé curava, a hidroterapia era simplesmente
um meio para a cura. Na época, as aplicações
técnicas da hidroterapia eram semelhantes às
atuais: banhos, vapores, jatos de água e toalhas
molhadas e quentes. À semelhança dos gregos,
também os romanos construíram banhos públicos
por toda a Europa com técnicas parecidas. Na
idade média, sobretudo por influência da Igreja
que negava o culto do corpo, o termalismo
europeu acabou por ser abandonado. Anda
assim, no mundo árabe as práticas termais
ganharam terreno e adeptos fervorosos. A
prática regressou à Europa a partir do século
XVII, motivada por diversos estudos feitos por
médicos que investigaram o desenvolvimento
da hidroterapia e os seus benefícios curativos
e preventivos. Johann S. Hahn (1696-1773) é
considerado por muitos, o pai da hidroterapia
moderna por tratar muitos dos seus pacientes
utilizando e aperfeiçoando esta técnica. Um
monge chamado Sebastian Kneipp também
ajudou a divulgar o uso terapêutico da água no
século XIX. E depois a evolução nunca mais
parou, seguindo as novas descobertas e as
novas tendências da sociedade. Hoje, podemos
desfrutar com toda a qualidade e garantia de
sucesso, para a prevenção e melhorias de várias
doenças, para manutenção da boa forma, como
complemento a tratamentos, ou simplesmente
para relaxar.
O efeito curativo da hidroterapia é baseado nas
suas ações mecânicas e/ou termais. Explora a
reação do corpo aos estímulos quentes e frios,
à pressão exercida pela água e à sensação
que transmite. Aumenta a circulação, melhora a
digestão e diminui a sensação de dor. Os nervos
transportam os impulsos sentidos na pele, para o

interior do organismo onde estimulam o sistema
imunitário. Geralmente o calor proveniente da
água acalma e relaxa o corpo, diminuindo a
atividade dos órgãos internos. Já o frio, estimula
e revigora a atividade interna. Se estiver com os
músculos tensos e num estado de ansiedade
causado pelo stresse, um banho de imersão
quente ou um duche podem contribuir para
resolver este estado de ansiedade. Caso se sinta
cansado e em stresse, pode tomar um banho
morno, seguido de um duche rápido com água
fria para ajudar a estimulação do corpo e da
mente. A água parece ter um poder muito especial
no combate ao stresse e no rejuvenescimento
do corpo. Age sobre a pele, os músculos, os
pulmões, o coração, o estômago e o sistema
endócrino estimulando os reflexos nervosos na
espinha dorsal.
Os tratamentos são muito recomendados
para doenças do foro reumatológico, como:
osteoartrose; espondilite anquilosante; febre
reumática; artrite reumatoide; artrite gotosa;
reumatismo; osteoporose; espondilartrose e gota.
As doenças do foro respiratório, que são habituais
em todas as idades, fumadores e ex-fumadores,
levam as pessoas a procurarem as termas para
as curar e prevenir. Um dos grandes causadores
destes problemas é o ar das cidades, cada
vez mais poluído. A prática termal proporciona
significativas melhorias em diversas doenças
do foro respiratório, entre as quais destacamos:
sinusite; rinite; amigdalite; faringite crónica;
laringite; bronquite crónica; asma e fibrose
pulmonar. De igual modo, as doenças músculo
– esqueléticas, patologias com um forte impacto
negativo na vida de um indivíduo são, segundo
os especialistas, a primeira causa no consumo
de cuidados de saúde e de incapacidade nos
indivíduos em idade ativa. Por outro lado, também
o envelhecimento da população desencadeia o
aparecimento destas doenças.
Não poderíamos deixar de destacar os
tratamentos de bem-estar e beleza, como as
massagens com chocolate, massagens corporais
com óleos essenciais e algas, massagens
de pedras quentes com óleos essenciais,
tratamentos de vinoterapia, máscaras faciais,
limpeza e tonificação da pele ou, simplesmente, o
tradicional banho turco e a sauna.
A água mineral das fontes medicinais possui
efeitos terapêuticos devido a determinadas
condições: além de concentrarem grande
quantidade de energia vital, devido ao oxigénio
livre, elas contêm radioatividade natural em
quantidades mínimas (o que produz efeitos
salutares) e compostos que variam segundo o
tipo da água, como sulfatos, nitratos, cloretos,
bicarbonatos, silicatos, etc. Combinados com
diversos elementos, tais como sódio, potássio,
alumínio, magnésio, ferro, cobre, manganês e
outros. Tais componentes, combinados com o
teor ácido ou alcalino da água, transformam-na

num poderoso agente capaz de combater as
doenças e os estados de debilidade, produzindo
curas importantes e tendo um efeito preventivo
nas doenças. Os tratamentos termais produzem
efeitos imediatos visíveis e, mais importante
ainda, produzem efeitos a médio prazo. Daí que
seja normal que, pelo menos uma vez por ano, as
pessoas se desloquem às estâncias termais. Os
tratamentos termais incluem inúmeras técnicas
que vão desde banhos, duches, massagens,
estufas, nebulizações de vapor, resinalações,
gargarejos e banhos ou aplicações de lama que
têm um efeito vasodilatador e são indicadas para
as perturbações articulares e as osteopatias,
apresentando efeitos muito positivos.•
DICAS E RECOMENDAÇÕES
Se é diabético, evite as aplicações quentes
nos pés e nas pernas e evite os tratamentos
quentes para todo o corpo. Nos casos de
esclerose múltipla, diabetes, mulheres
grávidas, ou pessoas que têm a tensão
arterial muito alta ou baixa, devem evitar os
banhos de imersão longos e quentes, assim
como a sauna. Banhos frios para os pés
devem ser evitados nas pessoas propensas
a irritações na bexiga, que sofrem de
reumatismo nos dedos dos pés e na bacia,
ou com inflamações pélvicas. As pessoas
mais idosas ou crianças muito novas podem
sentir cansaço pelo calor excessivo das
saunas ou banhos de imersão.
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BALANÇA | 24.09 a 22.10

ESCORPIÃO | 23.10 a 22.11

SAGITÁRIO | 23.11 a 21.12

CAPRICÓRNIO | 22.12 a 20.01

As solicitações serão muitas e
nem saberá por onde começar. O
cansaço pode ser um obstáculo,
ainda assim vai conseguir alcançar os
seus objetivos. No amor tudo estará
perfeito e viverá momentos muito
felizes. Os Balanças que estejam
sozinhos podem encontrar alguém
que será especial até ao final do
ano. No setor profissional terá de
passar por alguns conflitos devido a
divergências de opiniões com os seus
colegas, defenda as suas ideias. É
possível que sinta dores relacionadas
com os ossos, previna-se.

Vai fazer tudo para gerir e até evitar
conflitos, mas nem sempre vai conseguir.
Terá de agir com disciplina e fazer
uso da sua maturidade para que tudo
termine bem. No amor sentirá vontade
em alterar a rotina mas pode não ser boa
ideia. No emprego poderá deparar-se
com dificuldades, esteja atento para dar
resposta imediata a todas as situações,
deixar acumular trabalho só vai trazer
complicações. Tenha cuidado com os
gastos excessivos. Está na altura de fazer
os seus exames médicos de rotina.

Outubro será um mês exigente e
agitado, com dificuldades aos mais
diversos níveis, procure dar sempre
uma resposta rápida e acertada, no
final do mês tudo vai melhorar. Terá
de esforçar mais pela sua relação e
dar mais apoio à sua cara-metade. No
emprego não conte com nada como
seguro, pois podem surgir alguns
contratempos em que será preciso
manter a tranquilidade e evitar palavras
ou atitudes impulsivas. Evite gastos
supérfluos. Na saúde tendência a dores
de cabeça, beba mais água.

Vai sentir uma tendência para
se isolar e afastar das pessoas
de quem gosta, pois sentirá que
precisa de tempo para si. Aproveite
esses momentos a sós para refletir
e pensar nos próximos objetivos,
nomeadamente no que diz respeito à
sua relação amorosa. Tome decisões
acertadas e siga o seu coração. No
setor profissional o que desejava
pode agora tornar-se realidade. É um
bom período para dar início a algo de
novo na sua vida. Economicamente
terá melhorias acentuadas.
Caminhe mais.

AQUÁRIO | 21.01 a 19.02

PEIXES | 20.02 a 20.03

CARNEIRO | 21.03 a 20.04

TOURO | 21.04 a 21.05

Apesar de ter tendência para não
valorizar os momentos bons, a verdade
é que vai atravessar um período
muito positivo. Mostre uma atitude
alegre e confiante. Vai querer sair
mais, divirta-se e conheça pessoas
novas! Tome apenas atenção aos seus
comportamentos para não magoar o
seu parceiro.
No setor profissional tudo tende a correr
bem, terá incentivos e apoios com os
quais não esperava e esforço anterior
será agora compensado. Com tanta
agitação vai sentir mais cansaço, não
exceda os seus limites.

Tudo decorrerá com tranquilidade,
mantenha os seus hábitos, não
é boa altura para alterar as suas
rotinas. No amor, apesar de algumas
divergências conseguirá manter
a relação estável. No emprego
vai surgir uma oportunidade para
pôr em prática um projeto que já
tinha em mente há algum tempo.
Aproveite o apoio dos seus colegas.
Renovar o seu guarda-roupa para a
estação outono-inverno vai ser uma
prioridade, tenha cuidado com gastos
avultados. Previna-se para não se
constipar e cuide a alimentação.

Vai sentir necessidade de crescer mais a
nível interior. É um bom período para quem
vai iniciar uma formação profissional. No
amor vai resolver algumas questões que
geravam dúvidas, para poder dar início a
um novo período na sua vida a dois. No
setor profissional outubro será um mês de
crescimento e será rico em acontecimentos
positivos. Poderá surgir uma possibilidade
de ser promovido ou de assumir novas
responsabilidades. Conseguirá manter o
seu plano financeiro estabilizado. Na saúde
tenha alguma atenção com os seus rins.

Com a entrada nos dias mais frios
terá mais tendência para ficar em
casa e fará uma avaliação da sua
vida, dos objetivos alcançados e dos
que desejaria alcançar. No amor vai
entrar numa nova fase, mais positiva.
Poderá concretizar alguns dos seus
desejos, através do diálogo superará
os obstáculos que estavam a entravar
a sua relação. No emprego estará
algo desmotivado, peça o apoio aos
seus colegas para superar esta fase.
É uma boa altura para programar uns
passeios de fim de semana. Na saúde
pode faltar a concentração, tome um
suplemento vitamínico.

GÉMEOS | 23.05 a 21.06

CARANGUEJO | 22.06 a 23.07

LEÃO | 24.07 a 23.08

VIRGEM | 24.08 a 23.09

A sua autoconfiança estará em
alta o que fará com que dê pouca
importância às dificuldades e
conseguirá valorizar mais os
acontecimentos positivos, essa forma
de estar perante as situações fará
com que se sinta realizado. No amor
tenderá a criar demasiadas fantasias e
ilusões que só vão causar instabilidade
emocional. No setor profissional
conseguir ultrapassar os obstáculos
com facilidade. Economicamente
preveem-se acentuadas melhorias.
Volte ao ginásio e valorize o seu corpo.

Este será um período de boas influências,
aproveite-as e não se entregue ao
passado e a coisas que antes não
correram bem. No setor sentimental
terá conhecimento de alguns factos que
podem alterar a sua maneira de estar na
relação. Não tome atitudes precipitadas
sem antes ter certezas do que quer para
o seu futuro. No trabalho é tempo de
estabelecer novos projetos pois entrará
numa nova fase. Economicamente tudo
estará estável. Na saúde passará por
momentos de confusão e cansaço.

Vai conseguir dominar todos os
setores da sua vida e saberá como
agir em todas as situações. Tire
algum tempo para tratar de si e
melhore a sua imagem. No setor
sentimental tente compreender
melhor os acontecimentos antes de
atuar, o silêncio será o seu melhor
aliado, tenha paciência e calma. A sua
capacidade de comunicação está em
alta e é um bom período para expor as
suas ideias ao seu patrão. Tente viajar
para repor as suas energias.

A prudência marcará este período,
pense duas vezes antes de agir ou falar
para não sair prejudicado, será uma
época stressante. No amor haverá mais
tensão devido a desentendimentos
com o seu parceiro. Assim, não tome
decisões importantes até este período
passar. Tente manter a agenda bem
estruturada para que no trabalho tudo
esteja mais facilitado. Economicamente
vai ter tendência para gastar mais do
que deveria, não abuse! Tome atenção
à sua alimentação.

