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Consigo em qualquer lugar...

... num clique, a qualquer hora.

D. JORGE ORTIGA,
ARCEBISPO PRIMAZ DE BRAGA,
concedeu uma entrevista exclusiva ao ARRIVA Jornal. Nestas
páginas partilha algumas preocupações atuais, sobre as quais
devemos refletir. E mostra-nos o caminho que devemos seguir
para um futuro melhor. O caminho da verdade, da liberdade,
da justiça, da fraternidade e da igualdade. Sublinhando que,
mais do que nunca, é preciso ouvir a palavra sobriedade em
vez de “austeridade”.
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Planeamento de recursos
Boas práticas
O Eng. Carlos Costa e o Eng.
Sérgio Batista encontraram-se
com Philipe Meikle e Ana-Maria
Tonita nas instalações da ARRIVA
em Guimarães. Esta foi uma das
constantes reuniões do projeto que
permite a análise sobre os meios,
para aprofundar as boas práticas de
planeamento de recursos.
Segundo nos explicou Philip Meikle,
este grupo de trabalho é orientado
por ele próprio em conjunto com
a Ana-Maria Tonita. Este trabalho
leva-os a viajar pela Europa
visitando diversos locais onde a
ARRIVA opera de forma a conhecer
as melhores praticas na gestão de
veículos e recursos humanos.
Continuando a referir-se à sua visita,
Philip acrescentou que havia muito

interesse nesta visita a Guimarães
por ser um dos raros locais em
toda a Europa onde é possível
verificar uma ligação efetiva tão
próxima entre as operações e a
manutenção. Como resultado, esta
flexibilização permite ir ao encontro
das necessidades dos serviços
ao cliente, o que é excelente.
“São algumas destas práticas que
pretendemos mostrar às diversas
operações da ARRIVA no resto da
Europa. Durante a nossa passagem
por Guimarães tivemos ainda a
possibilidade de beneficiar da sua
hospitalidade. As pessoas são das
mais amistosas que já encontrámos
no decorrer das nossa viagens pela
Europa; a cidade é linda e a comida
também.” ●

Procurement II
Procurement é um termo inglês
que em português significa
aprovisionamento, ou seja, a
aquisição de bens ou serviços. Esta
palavra deriva do latim procurare:
tratar com cuidado de negócios
alheios, administrar, governar. E
é, cada vez mais, uma prioridade
para as empresas, pois resulta num
processo que abrange vários aspetos
na relação entre fornecedores
e empresa, constituindo um
conjunto de atos administrativos:

administração, negociação, e
abastecimento entre outros de
matérias-primas. Como o cliente
procura o melhor fornecedor, a sua
finalidade é conseguir adequar os
meios como são adquiridos produtos
ou serviços, ao melhor custo
possível, isto de forma a atender às
necessidades da empresa enquanto
compradora, considerando os termos
de qualidade e quantidade, tempo e
local onde são fornecidos.
Desta forma, também na ARRIVA

está implementado o procurement.
Assim, vão sendo desenvolvidas
reuniões com o objetivo de definir
necessidades, âmbito e estratégia a
seguir.
Recentemente o principal tema em
estudo esteve relacionado com o
fornecimento de combustíveis, uma
questão de imperativa importância
no Grupo. Nesta reunião estiveram
presentes: Bruno Lopes, Filipe
Pereira, Engenheiro Bruno Colnago,
Tiago Ribeiro, Roberta Trentini. ●

Óbito

Faleceu no passado dia 26 de
março, com 57 anos, o nosso
colaborador Carlos Alberto Alves
Carvalho, vítima de doença
prolongada.
O Carlos Alberto entrou em 1
de julho de 1981 para fiscal dos
Urbanos de Guimarães, cargo que
exerceu até à atualidade.
Sendo uma pessoa muito
conhecida e de jovial ligação com
todos os colegas, é com pesar
que também, por este meio, se
transmite à sua família os pêsames
pelo seu desaparecimento.
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INFORMAÇÃO
Os textos publicados no ARRIVA Jornal
contemplam a utilização do novo acordo
ortográfico da língua portuguesa.

Editorial
Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,
A edição do ARRIVA Jornal que tem nas suas mãos é especial porque inclui uma
entrevista exclusiva que nos foi concedida por Sua Excelência Reverendíssima o
Senhor Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ferreira Ortiga.
O Senhor D. Jorge tem tido ao longo da sua vida uma intervenção social muito
importante e, particularmente nestes tempos conturbados de profunda recessão,
não se tem furtado a dar a conhecer as suas reflexões, lançar frequentemente os
seus avisos, relembrar a necessidade de nas nossas ações todos termos presente
os princípios fundamentais de uma sociedade justa.
Entendemos que este momento era adequado para, também nas colunas do nosso
Jornal, darmos espaço a uma voz que, reconhecidamente, se preocupa no seu diaa-dia com o seu semelhante e, assim, convidamos o Senhor Arcebispo Primaz de
Braga para usar, também, este nosso órgão de comunicação para transmitir a sua
mensagem e solicitamos-lhe a concessão de uma entrevista. Com a amabilidade
que o caracteriza respondeu de imediato positivamente a essa nossa solicitação e,
assim, esta edição do seu ARRIVA Jornal vê-se enriquecida pela publicação dessa
entrevista.
Seguramente que os nossos caros leitores vão ter diversos motivos para lerem
atentamente a entrevista, conhecer a visão do Senhor D. Jorge sobre matérias
relevantes da atualidade, pensar sobre as mensagens diretas e indiretas que
transmite, mas também, através dos diversos assuntos de que aceitou falar
connosco, conhecer um pouco mais da sua personalidade de Homem simples
que o entrevistado sabe ser, revelando a Pessoa em perfeita sintonia com as
mensagens que transmite.
Enquanto responsável máximo da empresa ARRIVA no Norte de Portugal tenho
consciência absoluta de que a decisão do Senhor Arcebispo Primaz de aceitar
conceder-nos uma entrevista exclusiva, para o nosso Jornal, tem implícito o
seu reconhecimento pela atitude de responsabilidade social que defendemos e
aplicamos no dia-a-dia da empresa; tenho também a certeza que essa aceitação
contém em si mesma um apelo para que não nos desviemos desse caminho e
para que, dentro das nossas possibilidades, façamos cada vez mais na defesa
do bem em prol das pessoas que nos estão ligadas, como colaboradores e
fornecedores, das pessoas que precisam dos nossos serviços e são nossos
clientes, da região e da sociedade no geral.
Não tenho a mínima dúvida em afirmar que na ARRIVA Portugal, através da atitude
de cada um por si, enquanto pessoa, e em equipa, enquanto empresa, assim o
faremos sempre!
Continuaremos a trabalhar arduamente para, através do serviço que diariamente
colocamos à disposição do público e nos esforçamos para que seja cada vez
melhor, criar opções vantajosas que ajudem as famílias a vencer as dificuldades
cada vez maiores que enfrentam.
Nessa linha está, por exemplo, o reforço da oferta de soluções que divulgamos
nesta edição e que, neste Verão que se aproxima, permitirá às pessoas a mais
económica forma de disfrutarem dos benefícios das fantásticas praias da nossa
região.
Bem-haja Senhor Arcebispo Primaz de Braga, Senhor D. Jorge Ferreira Ortiga,
pela sua ação e pelo seu exemplo!

Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal)
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Autocarros ecológicos
No Reino Unido uma nova frota de 21 autocarros
permite servir os clientes garantindo a redução
na emissão de carbono. Estes novos autocarros
funcionam a gás, feito com uma mistura de metano
produzido a partir de lixo. Estes veículos tiveram
um custo de quatro milhões e duzentas mil libras,
tendo sido distribuídos pelas ARRIVA North East e
ARRIVA North West.
Bob Holland, director da ARRIVA UK afirmou
que a entrada ao serviço destes belos veículos
é excelente para os clientes, garantindo uma
excelente e confortável viagem. A pensar no
ambiente, foram entretanto encomendados mais
outros 77 autocarros, desta vez com tecnologia
hibrida. Estes veículos irão reforçar as frotas
regionais e de Londres. Bob Holland ainda referiu
no ato o beneficio para as comunidades servidas
por estes veículos ambientalmente mais limpos.
Estes 21 autocarros são os primeiros da marca

alemã MAN a entrarem ao serviço da ARRIVA
no Reino Unido. Os veículos apelidados de “Eco
City”, vêm equipados com 43 assentos, também
estes ecológicos, resultantes do aproveitamento
de produtos reciclados, entre os quais no
revestimento dos estofos onde se usa o chamado
“e-leather”, obtido a partir de resíduos de couro,
o que permite a produção com um aspeto bonito
e macio. A motorização destes autocarros não é
como anteriormente decorrente do uso de motores
a gasóleo adaptados. Estes motores foram
especificamente planeados para trabalhar a gás.
O autocarro em si, é de construção portuguesa,
neste caso da Caetano Bus. O diretor do
Departamento de Manutenção da ARRIVA UK, Phil
Cummins, seguiu os ensaios feitos em Liverpool
onde os primeiros carros entregues andaram em
testes. Tanto por parte dos condutores como dos
clientes que tiveram a possibilidade de andar nos

carros, a resposta foi extremamente positiva.
Tudo isto é possível por existir uma rede de
distribuição de gás, neste caso garantida pela
Bus Gas Alliance, uma empresa que fornece
exclusivamente a operadores de transportes
públicos e que trabalha com bio metano. ●

BUSINESS TRAVEL AWARDS 2013
Decorreu em Londres na Grosvenor House
em Park Lane a entrega dos prémios Business
Travel Awards 2013. A festa decorreu na sala de
espectáculos do casino e reuniu cerca de 1250
participantes. O concurso envolve diversíssimas
áreas ligadas obviamente a serviços ligados
às viagens. Um dos temas era o de “Best Rail
Operator“, melhor operador de caminhos-de-ferro.
Na selecção final encontraram-se o Heathrow
Express, serviço que explora a linha de comboio
expresso que liga o Aeroporto de Heathrow à
estação de Paddington em Londres, o serviço de
alta velocidade que liga Paris a Londres, Eurostar, e
a casa mãe da ARRIVA a Deutsche Bahn DB.
A DB foi a grande vencedora com a iniciativa
Corporate Eco Plus. Esta é uma iniciativa cuja
implementação pela DB Schenker permitiu que
por via de utilização dos comboios de mercadorias

se retirasse às estradas, na sua zona europeia de
funcionamento, o equivalente a 85 000 viagens de
camião por dia, poupando assim a emanação de 20
000 toneladas de emanação de dióxido de carbono.
O sistema Eco Plus torna possível o transporte
com emissão de carbon zero em todas as suas
linhas na Alemanha. A DB calcula a quantidade
de electricidade consumida em cada viagem
e mediante a força de transporte necessária.
Daí avalia a quantidade de electricidade que
necessitará a partir de energias alternativa verdes,
fundamentalmente recebidas de hidroeléctricas ou
eólicas. É a DB Energie GmbH que produz essa
energia de forma a alimentar a rede elétrica dos
comboios. Com este cuidado, foi possível encontrar
um substituto para a energia utilizada anteriormente,
que era de outros tipos, desde centrais termo
eléctricas a carvão até às nucleares. ●

The Original Tour recebe
Prémio de Excelência da UKinbound
Em fevereiro, o The Original Tour recebeu da
UKinbound um Prémio de Excelência. O prémio
foi resultante de uma votação onde participaram
diversas entidades ligadas ao agenciamento
de viagens em todo o Reino Unido, tendo sido
entregue durante um jantar de gala, na conclusão
da convenção da organizadora. Collin Atkins,
Diretor Geral do Original Tour, expressou o
seu agradecimento pela atribuição do prémio
tendo afirmado que “sempre tivemos orgulho
por sermos a primeira escolha no mercado
das viagens, agradeço a todos os agentes de
viagem pela sua lealdade ao nosso serviço”.

A UKinbound é a única associação comercial a
representar como união as agências de viagens
do Reino Unido, apoiando-as na gestão dos
negócios na parte que diz respeito à indústria de
turismo de importação. Por sua vez, garante um
serviço altamente profissional que, através dos
seus associados, providencia apoio a operadores
e agentes de viagem estrangeiros nos seus
serviços no Reino Unido.
Sendo um orgulho, no entanto, não é de admirar
a atribuição deste prémio ao ARRIVA The Original
Tour, o serviço que mais oferece a quem visita
Londres. ●
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saúde

>>> Texto de Ana Luísa Coelho {In DGS, projeto SOBE}

SOBE
Saúde Oral,
Bibliotecas Escolares
JÁ CONHECE?
A Direção-Geral da Saúde, o Plano Nacional
de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares
estabeleceram um protocolo de colaboração no
âmbito da prevenção da saúde oral em Portugal,
formalizado pelo projeto SOBE - Saúde Oral,
Bibliotecas Escolares, ligando a saúde oral, a
literacia e as bibliotecas escolares.
São hoje bastante conhecidas as implicações da
literacia na saúde e bem-estar dos cidadãos e a sua
importância no campo educativo.
O projeto SOBE situa-se nesta área de intervenção,
tendo como principais objetivos:
• Aumentar a qualidade da informação sobre saúde oral;
• Consciencializar as famílias para a importância
desta área da saúde;
• Fazer a prevenção precoce da saúde oral, junto
das crianças;
• Utilizar as bibliotecas escolares para promover a
divulgação da saúde oral.
O projeto consiste na distribuição de um Kit
Bibliotecas para cada uma das 2300 bibliotecas
escolares, abrangendo mais de 1.000.000 de
crianças. O conjunto de materiais que compõe o Kit
– escovas de dentes, fio dental, autocolantes, CD,
fantoches, livros, entre outros – permite desenvolver
unidades curriculares e projetos, exercitando a
leitura, a escrita, as capacidades matemáticas e
criativas e, simultaneamente, explorar o mundo
da saúde oral, através da utilização de recursos e
atividades divertidas, cruzando vários domínios de
competência e de conhecimento.
O Kit Bibliotecas foi criado para trabalhar a temática

da saúde oral de forma flexível e integrada, dando
autonomia criativa às escolas, às bibliotecas e
aos seus responsáveis, que o poderão utilizar
como ponto de partida para o desenvolvimento de
iniciativas muito diversificadas.
Todas as bibliotecas ao colaborarem com o projeto
SOBE recebem uma placa “Biblioteca promotora
de sorrisos”, com os logos de todas as entidades
parceiras e colaboradores.
As escolas têm um importante papel interventivo
junto da comunidade escolar e os alunos, em
particular, podem ser excelentes divulgadores de
boas práticas de saúde oral no seio das famílias.
O Kit SOBE
A marca de água do projeto SOBE é fazer com que a
integração da temática da saúde oral nos currículos
escolares se torne inevitável.
Foi criado um conjunto de materiais, o Kit SOBE,
pensado para trabalhar a temática da Saúde Oral,
dando autonomia criativa às escolas, às bibliotecas
e aos seus responsáveis e que irá ser distribuído
a todas as Bibliotecas Escolares, de modo a
que se constitua como ilustração para o ulterior
desenvolvimento de iniciativas autónomas, no seu
universo de influência.
O conjunto de materiais que compõe este kit foi
concebido para suscitar a vontade de os estudantes
poderem explorar o mundo da saúde oral, de forma
autêntica, com meios divertidos e favorecendo o
cruzamento de vários domínios do conhecimento.
Sabemos que por via desta integração curricular,

vai permitir aos alunos abordar as diversas áreas
temáticas de uma forma mais rica, competente e
eficaz: unidades ou projetos baseados em saúde
oral podem fornecer contextos intencionais para
aprender e praticar a arte da linguagem, da escrita,
capacidades matemáticas e criativas
Dentro do projeto SOBE, uma das iniciativas mais
conhecidas é o projeto 350.000:
A DGS adquiriu 350.000 kits de Higiene Oral para
distribuir pelas escolas e jardins-de-infância que
tenham projetos de saúde oral, principalmente
para aquelas instituições onde os alunos escovam
os dentes diariamente nas suas instalações; são
práticos, educativos e úteis.
É muito fácil propor-se a tal, basta criar um projeto
de escovagem dos dentes no jardim-de-infância ou
escola, em colaboração com as equipas de saúde
escolar correspondentes, submeter essa ideia através
do formulário que encontra na Bolsa de Projetos do
site SOBE e aguardar pela resposta da DGS.
Esta iniciativa pode ser iniciada pela escola ou pela
equipa de saúde escolar, mas sempre em equipa.
Na nossa região, os kits de higiene oral que a DGS
disponibilizar, estão a ser entregues pelo ACES
Alto Ave - Guimarães, Vizela e terras de Basto,
através das equipas de saúde escolar que apoiaram/
colaboraram nos projetos.
Escovar os dentes na escola ou jardim-de-infância
trabalha a motricidade, a responsabilidade, a
criatividade e aumenta a literacia da saúde oral.
E, claro, protege a boca da cárie dentária e das
doenças gengivais... ●
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vamos à praia

Vila do Conde
novo destino

Vila do Conde, cidade e concelho, é testemunho de uma imensa riqueza sob
o ponto de vista patrimonial. Desde os mais remotos legados provenientes do
período pré-histórico até à arquitetura contemporânea, as evidências materiais
dessa vivência e dessa riqueza edificada estão constantemente a cruzar-se
com quem circula pelas ruas deste concelho.
Para além da recuperação paisagística e construção de novos elementos
patrimoniais, a recuperação, reabilitação e preservação do património têm
sido assumidas como importantes linhas de atuação autárquica no que a
esse assunto se refere, procurando fomentar a descoberta e a fruição, pelo
público, desses espaços e memórias, dotando-os, em inúmeros casos,
das infraestruturas necessárias, de âmbito cientifico, cultural e recreativo,
devolvendo-as à comunidade.
Vila do Conde, cidade e sede de Concelho do norte litoral de Portugal, banhada
pelo Atlântico e com o Rio Ave a sul, tem, nas suas origens, referências
milenares. Assim, visitar Vila do Conde, é conhecer 18 quilómetros de praias, é
usufruir da ruralidade das suas freguesias, da hospitalidade das suas gentes,
da beleza e imponência da sua monumentalidade e da sua história, a par das
suas mais marcantes linhas contemporâneas, que a sua projeção no futuro faz
destacar.
O legado arqueológico, a riqueza da monumentalidade, a marca da arquitetura
contemporânea, a variedade gastronómica, a tradição artesanal, a beleza da
paisagem, as fabulosas praias, a fauna e a flora, as atividades culturais, são
entre outros muitos dos atrativos desta cidade.
AS PRAIAS DE VILA DO CONDE
O litoral de Vila do Conde, banhado pelo Oceano Atlântico, oferece aos
banhistas, no período estival, uma diversidade de serviços e atividades conexas
com a prática balnear. Vila do Conde oferece seis Zonas Balneares designadas
com um total de 33 concessões balneares e respetivos apoios de praia.
As praias da cidade de Vila do Conde, integradas nas Zonas Balneares Frente

Urbana Norte e Frente Urbana Sul, num total de 21 concessões balneares,
disponibilizam aos banhistas apoios de praia que integram o serviço de bar
com esplanada, sanitários diferenciados por sexo, sanitários para pessoas
portadoras de deficiência, duche e posto de socorros.
Devido às tradicionais nortadas, características do litoral norte do país e
que ocorrem durante a tarde com tendência para acalmia ao fim do dia, as
concessões balneares disponibilizam as tradicionais barracas de sombra com o
seu pano listado azul e branco ou verde e branco e que asseguram a proteção
do vento e da exposição solar.
As praias das Frentes Urbanas asseguram a vigilância e a assistência
aos banhistas, com a presença do nadador-salvador e respetivo posto de
praia. Ainda para as Frentes Urbanas, a embarcação da Associação de
Concessionários e a Mota de Água da Autoridade Marítima, no âmbito de uma
parceria com o município, reforçam os meios de vigilância e assistência aos
banhistas.
Integram a Frente Urbana Norte as seguintes praias (sentido N – S): Praia dos
Barcos; Praia Mar e Sol; Praia Luzimar; Praia Pôr-do-sol Norte; Praia Pôr-do-sol
Sul e Praia das Caxinas.
Integram a Frente Urbana Sul as seguintes praias (sentido N – S): Praia Olinda;
Praia do Turismo; Praia Azul; Praia da Ladeira; Praia do Forno e Praia Sr.ª da Guia.
Praias acessíveis
O Município de Vila do Conde tem vindo, paulatinamente, a criar condições
de acessibilidades nas suas praias a pessoas com mobilidade condicionada.
Assim, a Praia do Turismo, desde 2006, recebeu o galardão de Praia Acessível
e que se traduz na possibilidade de acesso a pessoas com mobilidade
condicionada ao bar, aos sanitários devidamente adaptados, às barracas de
sombra e, neste caso concreto, à linha de água, podendo mesmo banhar-se
utilizando para o efeito a cadeira anfíbia (tiraló), aí existente, com a colaboração
de pessoal indicado para esse propósito.
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A generalidade
das praias, muito
ricas em iodo,
disponibiliza,
também, as
tradicionais barracas
de sombra.
A criação de estacionamento regularizado próximo
para viaturas de pessoas portadoras de deficiência
é também um dos critérios imperativos existente.
Mais recentemente, a Praia Sr.ª da Guia viu serlhe atribuído o galardão Praia Acessível, como
consequência da candidatura efetuada pelo
Município após garantidos os critérios imperativos à
sua atribuição.
Praias das Freguesias – Litoral a
sul do Rio Ave
O litoral sul de Vila do Conde congrega, de forma
absolutamente harmoniosa, a componente rural
com a componente praia e lazer. As freguesias do
litoral de Vila do Conde, tradicionalmente rurais,
considerando que as explorações agropecuárias
e as atividades que lhes estão associadas fazem
parte da bacia leiteira do Douro – Minho, e o
cultivo dos campos formando mosaicos agrícolas
irradiando verde, complementam a beleza das
cores predominantes da areia, do sol e do mar.
As freguesias de Azurara, Árvore, Mindelo, Vila Chã e
Labruge e as respetivas zonas balneares, oferecem,
no total, onze concessões balneares distribuídas entre
o Rio Ave, a Norte e o Rio Onda, a sul.
A beleza natural envolvente, a segurança das suas
praias, designadamente as praias de Vila Chã e
Labruge, pela configuração da costa e a presença
de penedio, cria excelentes condições para a
prática de banhos pelos mais novos.
Todas as concessões balneares disponibilizam aos
banhistas o apoio de praia com serviço de bar e
esplanada, sanitários e assistência e vigilância aos
banhistas, com a presença do nadador-salvador e
respetivo posto de praia.
A generalidade das praias, muito ricas em iodo,
disponibiliza, também, as tradicionais barracas
de sombra. Contudo, a Praia de Moreiró, por se
encontrar num local de beleza natural ímpar, com a
proximidade de um castro – O Castro de Sampaio
– pequeno povoado da idade do ferro, considerado
o único castro marítimo da parte portuguesa do
noroeste peninsular, e toda a zona de penedos
e rochas circundantes, não instala barracas de
sombra, disponibilizando o serviço de bar com
esplanada, sanitários adaptados para pessoas
portadoras de deficiência, posto de socorros e
vigilância e assistência aos banhistas.
Ao longo de todo o litoral sul, o acesso às praias é
feito através de passadiços de madeira sobrelevados
e, em longos troços, podemos realizar passeios
em passadiços implantados, paralelamente, à linha
de costa, designadamente em Mindelo, Vila Chã,
Moreiró e Castro de S. Paio. ●

Vamos à Praia 2013
com mais benefícios
Este ano, o serviço Vamos à Praia começa já no dia
13 de Junho com uma maior escolha e oferta.
Pela primeira vez, além da Póvoa de Varzim, será
possível também ir para Vila do Conde, praia que
nos últimos anos sofreu uma série de melhorias no
âmbito do Projeto Polis. Também o âmbito social
tem crescido com a melhoria de condições nos
valores oferecidos.
Pensionistas ou reformados, apresentando
cartão de Pensionista ou reformado podem
viajar até à Póvoa de Varzim ou Vila do Conde,
comprando um bilhete de ida e volta em que o
regresso é grátis.
Quem tenha um passe da ARRIVA, dos TUG
- Transurbanos de Guimarães ou dos TUF Transportes Urbanos de Famalicão ao viajar para
a Póvoa de Varzim ou Vila do Conde, regressam
gratuitamente.
O bilhete Família foi planeado para os jovens com
menos de doze anos permitindo na que na ida e
volta para a Póvoa ou Vila do Conde só paguem
25% do bilhete, sendo condição que se façam
acompanhar por dois adultos.

Este ano o beneficio para os estudantes passa
a abranger qualquer grau de ensino sem limite
de idade. Para ir e voltar à Póvoa ou a Vila do
Conde chega apresentar um cartão que de um
estabelecimento de ensino que prove que o seu
portador é estudante. Também neste caso, no
bilhete de ida e volta só se paga a ida sendo a
volta grátis.
Todos estes benefícios são um exclusivo dos
serviços Vamos à Praia 2013.
Os horários de todas as carreiras estarão
disponíveis em breve.
O Vamos à Praia permite aos seus utilizadores
poupar dinheiro, já que em diversíssimos aspetos
é a forma mais económica de ir para a praia
quando se contabilizam comparativamente
todos os custos da utilização de outros meios,
especialmente o automóvel.
Uma vez mais, a ARRIVA promove aquele que
é reconhecido a nível nacional como sendo um
dos melhores serviços a ligar uma cidade de
dimensão média a uma praia, como foi noticiado
em dois anos consecutivos pela RTP.
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INQUÉRITO

Satisfação do cliente 2012
O sistema de transportes de qualquer território deve ser
entendido como causa e/ou efeito do desenvolvimento
territorial. O sistema de transportes públicos necessita
tornar-se mais competitivo e orientado para o mercado,
de forma a oferecer um serviço suficientemente
razoável para atrair alguns dos utilizadores que adotam
o automóvel como o único modo de transporte nas
suas deslocações diárias. Claramente, esta mudança
implica uma melhoria na qualidade do serviço
oferecido, que poderá ser atingida através da satisfação
das necessidades dos clientes. Como tal, é essencial
medir o nível de satisfação do serviço oferecido para
diagnosticar as fragilidades/potencialidades do sistema
público de transportes coletivos.
É neste contexto das políticas de transporte atuais
que se enquadram os esforços das empresas
ARRIVA, Transportes Urbanos de Guimarães (TUG)
e Transportes Urbanos de Famalicão (TUF), para
melhorar o serviço oferecido aos seus clientes e as
condições de mobilidade urbana na perspetiva da
sustentabilidade dos territórios.
O território de atuação destas três empresas confina‐
se principalmente ao Noroeste português, no caso dos
TUG concretamente à área urbana do concelho de
Guimarães e já os TUF circunscrevem-se à área
urbana de Vila Nova de Famalicão.
A empresa ARRIVA especificamente pretende
promover uma imagem baseada na confiança,
segurança e proximidade ao cliente, de forma a
assegurar a oferta de um serviço fiável, preciso e
atempado. Porém, a informação disponível na empresa
ARRIVA sobre a comunicação com os seus clientes
é escassa, facto que desencadeou recentemente a
necessidade de aprofundar este objeto de estudo.
As bilheteiras, dadas as suas características
intrínsecas, demonstraram-se como um dos locais
privilegiados para perceber como os clientes avaliam
os serviços oferecidos pela empresa. Após serem
identificadas as várias medidas a serem implementadas
nas bilheteiras, decidiu-se avaliar o grau de satisfação
dos clientes, principalmente dos serviços oferecidos
nestes espaços físicos, através da aplicação de um
inquérito de satisfação aos seus clientes. O inquérito

permitiu averiguar necessidades e expectativas dos
clientes sobre o serviço oferecido pela empresa
ARRIVA. O local de realização deste inquérito repartiuse pela bilheteira de Guimarães, bilheteira de Vila
Nova de Famalicão e pela disponibilização do mesmo
inquérito em formato online alojado no site dos TUG,
TUF e da Arriva, entre o dia 21 de maio e o dia 25 de
junho de 2012. Salienta-se a relevância dos resultados
obtidos como forma de alavancar a continuidade de
novos estudos da avaliação da qualidade dos serviços
oferecidos pela empresa ARRIVA aos seus clientes.
ENQUADRAMENTO DA AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE DO SERVIÇO
No presente estudo a população-alvo corresponde a
todos os clientes das empresas ARRIVA, dos TUG e
dos TUF.
A escolha da técnica de amostragem para o presente
estudo teve em consideração os seguintes aspetos:
tempo, horário das bilheteiras e os recursos humanos
disponíveis para a realização dos inquéritos.
Locais: Guimarães e Vila Nova de Famalicão.
Nº de Clientes: 15 000 por mês.
Nível de Confiança: 95,5%.
Margem de erro: aproximadamente 5%.
Amostra: 360 elementos por local, perfazendo 720
inquiridos.
Os dados foram recolhidos através de um inquérito por
questionário. No caso da empresa ARRIVA, os clientes
têm duas opções para os serviços procurados: o
transporte de passeiros e os despachos. Já os clientes
TUG e TUF só respondem exclusivamente ao serviço
correspondente ao transporte de passageiros.
O preenchimento ao questionário do inquérito foi feito
pelo inquiridor na presença do inquirido. Os inquéritos
online foram preenchidos pelos próprios inquiridos.
Foram aplicados 850 inquéritos a clientes das
empresas ARRIVA, TUG e TUF. Em Guimarães 360
inquéritos, em Vila Nova de Famalicão 360 inquéritos,
os inquéritos online encontravam-se disponíveis na
página online da ARRIVA (http://www.arriva.pt/), na
página dos TUG (http://tug.com.pt/) e na página dos
TUF (http://tuf.pt/). A este inquérito responderam 130

pessoas, 129 usam habitualmente o serviço de viagens
e somente uma pessoa o serviço de despachos.
Para a recolha de inquéritos em ambas as cidades, os
locais de inquirição não se limitaram exclusivamente
ao espaço circundante da bilheteira. Os inquiridos
ampliaram o local de realização dos inquéritos também
para junto dos cais de embarque correspondentes à
ARRIVA, TUG e TUF.
O tratamento dos dados obtidos consistiu numa análise
estatística descritiva uni variada (frequências, média
ponderada, mínimo, máximo) e a sua representação
gráfica. Posteriormente foi estabelecido a correlação
entre variáveis com a finalidade de traçar o perfil-tipo do
cliente e a utilização-tipo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De uma forma geral, os inquiridos conseguiram
responder de uma forma expedita a todo o grupo de
perguntas, não demonstrando dúvidas significativas.
Os inquiridos mais idosos exteriorizavam quase total
satisfação em relação aos serviços prestados pela
ARRIVA, TUG e TUF. Uma das poucas insatisfações,
apontadas por esta faixa etária, relaciona-se com a
restrição de horário na utilização dos passes para
usufruir do transporte de passageiros. Os inquiridos
jovens principalmente e os adultos adotaram uma
postura mais ponderada e, em alguns
casos, reivindicativa ao responderem ao inquérito de
satisfação do cliente. Os inquiridores afirmaram que
uma parte substancial das classificações negativas
nos vários grupos do inquérito está correlacionada
com os jovens. Estes inquiridos apontaram como
principais motivos de insatisfação com o serviço
prestado os horários (noite e fim-de-semana), falta
de educação e sensibilidade dos motoristas e falta de
percursos.
Especificamente os inquiridos que habitualmente
utilizam o serviço de despachos demonstraram um
elevado grau de satisfação com este tipo de serviço.
Estes inquiridos apontaram como fator principal
de insatisfação o acesso ao local, ou seja, falta de
estacionamento próximo dos locais de expedição e
entrega das encomendas. ●

SÍNTESE DOS RESULTADOS
De uma forma geral, os inquiridos em Vila Nova de Famalicão atribuíram
melhores classificações nos diversos grupos que compõem o inquérito de
satisfação ao cliente. Em todos os grupos de questões, a média ponderada é
de Muito Bom (5), com a exceção da avaliação global do serviço de viagens,
demonstrando um grau de satisfação bastante razoável com os serviços
prestados pela empresa.
Relativamente aos inquiridos em Guimarães, a média ponderada é semelhante à
média de Vila Nova de Famalicão, porém ligeiramente mais baixa especialmente

nos grupos da “oferta” e na “promoção da imagem”, que obtiveram uma média de
Bom (4). No entanto, também em Guimarães os inquiridos revelaram uma clara
satisfação com os serviços oferecidos pela empresa.
No que toca aos inquiridos via online, a média ponderada é mais baixa,
quando comprada com os resultados obtidos em Guimarães e em Vila Nova
de Famalicão. Todos os grupos de questões do inquérito obtiveram uma
média ponderada de Bom (4), com a exceção do grupo da bilheteira “pessoa
que atende o cliente” com Muito Bom (5).
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D. JORGE
ORTIGA
ARCEBISPO PRIMAZ
DE BRAGA
D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga é o Arcebispo
Primaz de Braga.
Nasceu a 5 de Março de 1944, na freguesia de
Brufe, concelho de V.N. de Famalicão, filho de José
Joaquim da Costa Ortiga, agricultor e operário, e
de Lucinda da Costa Ferreira. A 14 de Setembro de
1948 nasceria a sua única irmã, Georgina Ferreira
da Costa Ortiga.
Com 11 anos, entrou no Seminário de Nossa
Senhora da Conceição, em Outubro de 1955,
transitando depois em 1960 para o Seminário de
S. Tiago e em 1963 para o Seminário Conciliar,
Braga, no qual concluiu o curso TeológicoFilosófico em 1967. Uma vez terminados os
estudos, foi ordenado presbítero no dia 9 de Julho
de 1967, juntamente com 24 colegas, na igreja
de Lousado (V. N. de Famalicão). A 16 de Julho,
celebrou a Missa-Nova em Brufe, a qual foi a
primeira eucaristia concelebrada, possibilitada
com a renovação litúrgica do Concílio Vaticano II,
na Arquidiocese de Braga, autorizada pelo então
Arcebispo Primaz, D. Francisco.
Em 1967 foi nomeado por D. Francisco Maria da
Silva coadjutor da paróquia de S. Victor, Braga.
Um ano depois, em Setembro de 1968, é enviado
a frequentar o Curso de História Eclesiástica
na Faculdade de História da Universidade
Gregoriana, em Roma, concluindo a licenciatura
em 10 de Outubro de 1970. Ainda em Roma, de
Outubro de 1970 a Maio de 1971, frequentou
em Grottaferrata um curso de espiritualidade
sacerdotal, orientado pelo Instituto Mystici
Corporis.
Regressado a Braga, passou a trabalhar na
Secretaria Arquiepiscopal, onde se manteve de
Junho de 1971 a Setembro de 1973, tendo durante
este período colaborado na Igreja dos Terceiros, e
lecionando as cadeiras de Introdução aos Estudos
Históricos, História das Religiões e História da
Igreja no Seminário Conciliar de Braga (depois
Instituto Superior de Teologia).
Em Outubro de 1973, D. Francisco Maria da
Silva nomeia-o Reitor da Igreja dos Congregados
(Braga) e Capelão da Irmandade de Nossa
Senhora das Dores e Santa Ana, ereta na mesma
Igreja.
Foi responsável pelo Secretariado Arquidiocesano
das Vocações e fez parte do Conselho Presbiteral,
inicialmente como representante dos sacerdotes
novos e posteriormente em função do cargo

de Vigário Episcopal, participando do Conselho
Permanente. Além disso, orientou diversos retiros
a sacerdotes, tanto na Diocese de Braga como
noutras regiões do país. A 24 de Novembro de
1981, foi nomeado Vigário Episcopal para o Clero,
cargo para o qual foi reconfirmado a 1 de Outubro
de 1985. Posteriormente, a 6 de Março de 1985, foi
nomeado para integrar o Cabido Metropolitano e
Primacial de Braga.
Com apenas 43 anos, o Papa João Paulo II nomeou-o
Bispo titular de Nova Bárbara e Auxiliar de Braga,
a 9 de Novembro de 1987. A 3 de Janeiro de 1988,
foi ordenado bispo pelo Arcebispo Primaz de Braga,
D. Eurico Dias Nogueira, na Cripta do Sameiro,
escolhendo como lema episcopal a passagem do cap.
17 do Evangelho de S. João: “Ut unum sint”.
Enquanto Bispo Auxiliar, presidiu ao Secretariado
Geral do 40º Sínodo Diocesano Bracarense e
coordenou o Secretariado Diocesano de Pastoral.
Além disso, foi eleito Presidente do Instituto de
História e Arte Cristã (IHAC) e presidente do

Conselho de Administração do instituto Diocesano
de Apoio ao Clero (IDAC). A 5 de Junho de 1999, foi
tornada pública a sua nomeação para Arcebispo de
Braga, tendo 55 anos, tomando posse a 18 de Julho
desse mesmo ano.
Enquanto Arcebispo teve como bispos auxiliares
D. Antonino Dias (Bispo de Portalegre-Castelo
Branco), D. António Marto (Bispo de Leiria-Fátima),
D. António Santos (Bispo de Aveiro), D. António
Couto (Bispo de Lamego) e, atualmente, D. Manuel
Linda e D. António Moiteiro.
Na Conferência Episcopal Portuguesa, presidiu à
Comissão Episcopal da Doutrina da Fé e à Comissão
Episcopal da Educação Cristã, sendo depois eleito
Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa a
4 de Abril de 2005, sucedendo a D. José Policarpo,
Cardeal Patriarca de Lisboa, e novamente eleito, a
31 de Março de 2008, para um segundo mandato
que compreendia o triénio 2008-2011.
Atualmente é o responsável pela Comissão
Episcopal da Pastoral Social.
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D. Jorge Ortiga com Marco António Lindo e Manuel Oliveira.
Nestes quase 50 anos de vida devota ao amor
de Deus, como vê a evolução da sociedade?
Já estou numa idade em que dizem que é
característico olhar para trás e fazer memória.
Sinto-me feliz por ter presenciado toda esta
evolução da sociedade e da Igreja Católica. Pude
acompanhar a realidade do Concilio de Vaticano
II, que trouxe uma grande vontade da Igreja em
se renovar, uma necessidade também por mim
reconhecida, um projeto que está a celebrar 50
anos, mantendo-se cheio de vitalidade.
Na dimensão social, tendo nascido numa zona que
hoje é urbana, no concelho de Famalicão, numa
casa que não tinha eletricidade, em que tinha de
estudar à luz da candeia, isso significou muito. Essa
experiência enriqueceu-me imenso no sentido de
dar importância ao que é importante. Considero
uma riqueza toda esta transformação.
Ao nível civil, vivi antes do 25 de Abril com toda
uma realidade – de colegas que tinham de fazer
o serviço militar obrigatório e de andarem na
Guerra Colonial -, com ânsia e necessidade
interior de uma maior liberdade em termos de
comunicação. Ordei-me em 67 e em 68 fui para
Itália, estive lá três anos e pude experimentar outra
realidade de viver em sociedade, num regime
bastante diferente. Por isso, situo-me em termos
de mudanças radicais, quer em termos religioso,
social e civil, em muitos aspetos.
Sou do tempo em que havia a preocupação de
preservar as tradições e os costumes. É por isso
que hoje falo da “realidade do novo”, a suscitar
uma novidade de vida, de costumes, de maneira
de ser. Quer na política, como na vida civil e
religiosa, a mudança é fundamental desde que
sejamos capazes de conciliar a mudança com os
valores perenes fundamentais para a vida do ser
humano e da sociedade. O grande problema da
sociedade moderna está aqui: em o ser humano
não ser capaz de conciliar a mudança com
aquilo que é permanente e faz parte da nossa
estrutura mais intima e profunda. Hoje importa
não seguir a moda naquilo que ela impõe e não
seguir a mudança sem pensar bem, mas fazer a

“Na dimensão social,
tendo nascido numa
zona que hoje é
urbana, no concelho
de Famalicão, numa
casa que não tinha
eletricidade, em que
tinha de estudar à
luz da candeia, isso
significou muito.
Essa experiência
enriqueceu-me imenso
no sentido de dar
importância ao que é
importante. Considero
uma riqueza toda esta
transformação.”

memória viva, que nos ponha em questão e que
nos obrigue a ser fieis a determinados princípios
ou valores, que não podemos trair nunca,
valores que importa deixarmo-nos apaixonar
por eles, no sentido genuíno da palavra: não
poderei fugir à verdade, à liberdade, à justiça, à
fraternidade, à igualdade.
A justiça social tem sido um dos seus grandes
apelos à reflexão: o que poderia ser mudado?
É difícil responder. Fico-me na linha dos princípios.
Como crente que sou acredito em Deus criador da
humanidade inteira, dos homens e das mulheres.
Todo o Homem nasce igual na dignidade. A
dignidade da pessoa humana é um princípio básico
na doutrina da igreja e não existe sem justiça, a
justiça de dar a cada um aquilo que é seu. Cada
pessoa tem direito a uma vida digna. É fundamental
lutarmos, trabalharmos pela justiça social e nós os
católicos devemos ainda acrescentar a caridade,
que é um passo mais em frente. Tal como o Papa
Bento XIV, grande pensador e sintetizador da
Doutrina, explicava, de uma maneira interessante
– a justiça é dar aos outros aquilo que é deles, ao
passo que a caridade é dar ao outro aquilo que é
meu (para que todos tenham uma vida justa muitas
vezes tenho de dar algo daquilo que é meu). A
desigualdade existirá sempre e as pessoas menos
favorecidas também. Há o nosso dever de colaborar
para a vida digna que é estruturante da vida do ser
humano.
Estamos agora a entrar mais nesta dinâmica, em
termos de interpelação e de desafio, é fundamental
cultivar a solidariedade e a fraternidade, a partilha
e a atenção com os outros no concreto da vida do
dia-a-dia. O Papa Bento XIV dizia que a sociedade
moderna nos tornou vizinhos, no sentido em que
estou aqui mas posso falar através do telemóvel ou do
skype e entrar em proximidade com todas as pessoas
no mundo. Mas, muitas vezes, somos vizinhos e nem
sempre somos próximos, a vizinhança nem sempre se
conhece, logo não se ajuda – muitas vezes mais do
que dar é dar-se, em pequenos gestos, cujo sentido e
significado podem valer imenso.
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D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de
Braga, recebeu no Arcebispado de
Braga o ARRIVA Jornal.
A solidariedade e a fraternidade
sempre foram promovidas pela
Igreja, e por si em especial, esse
apelo chega também às empresas?
Hoje uma das disciplinas novas é a
economia social, que está orientada
para produzir coisas e dinheiro. As
empresas devem gerar condições
de vida digna para quem lá trabalha
e o trabalhador deve ser capaz de
assumir as suas responsabilidades
para com a empresa, que é dele
também – o trabalho é um direito
e um dever. Hoje existem muitas
formas novas para a solidariedade
dentro e fora da empresa. Por
exemplo, a economia da comunhão
na divisão dos resultados: uma parte
para a empresa, uma parte para os
trabalhadores e outra parte para
questões de ordem social. Sem
dúvida nenhuma, a empresa é um
espaço em que a solidariedade deve
ser exercida, se todos trabalharem
para o mesmo objetivo os resultados
acontecem. O desafio é fazer com
que, a partir do trabalho, o resultado
se possa partilhar com os outros.
O desemprego faz-se sentir por
todo o País…
Evidentemente que na nossa
sociedade e na nossa região um dos
grandes dramas é o desemprego, que
vai crescendo anualmente. Ainda há
dias ouvíamos dizer que há 13 mil
famílias em que os dois (casal) estão
desempregados. Este fenómeno
situa-se em todas as idades, mas
mais entre as pessoas dos 40 aos 60
anos que, por circunstâncias diversas,
não conseguem encontrar um espaço

para trabalhar. E depois há os jovens,
uma juventude qualificada como
não tínhamos no passado e que
não encontra espaço para colocar
ao serviço do País o que foram
adquirindo, como ferramentas para
construir uma sociedade melhor. Isto
faz com que apareçam fenómenos
de exclusão social, como a droga, os
roubos, a falta de segurança… jovens
que gostariam de trabalhar mas não
conseguem e, em vez de acreditarem,
no futuro enveredam por esses
caminhos.
De que forma pode a Igreja ajudar?
Nesta hora, o grande trabalho da igreja
é criar uma mentalidade nova com
base na solidariedade e fraternidade,
o que faz nos grupos de jovens e
nas catequeses, por exemplo. É um
trabalho que não se vê, é a fidelidade
dos valores para viver em sociedade.
Também junto dos fieis há o empenho
na ajuda através da solidariedade. A
Igreja procura a partir das paróquias
estar, por exemplo, atenta aos
chamados “pobres envergonhados”
(pessoas que já estiveram bem na
vida e por circunstâncias variadas têm
vergonha em pedir), estas pessoas
vêm ter connosco sabendo que o seu
problema não vai ser dado a conhecer
a ninguém. Assim, temos vários grupos
que vão ao supermercado comprar
bens e é o supermercado que vai
entregar em casa. Esta caridade no
anonimato tem já alguma dimensão.
Continuamos a gastar mais do
que deveríamos, muitas vezes
prejudicando a estabilidade

económica familiar e limitando a
ajuda ao próximo…
Eu, pessoalmente, já me cansa
um pouco ouvir falar da palavra
“austeridade” com tanta frequência
usada. Sublinho que, mais do que
nunca, é preciso ouvir a palavra
“sobriedade”. E por sobriedade
entende-se: viver com aquilo que
é o mínimo e organizar a vida
dessa maneira, com aquilo que é
absolutamente necessário.
Um dos aspetos fundamentais da
economia, e da economia familiar, é
saber organizar a vida com o que se
pode. Pega-se no carro facilmente
quando se poderia ir a pé e é evidente
que o uso dos transportes públicos
de passageiros deveria ser mais
estimado, querido e usado. Há uma
variedade tão grande que devíamos
ser capazes de usá-los com maior
frequência. Eu vou várias vezes a
Lisboa e vou de comboio, faço-o
conscientemente. No estrangeiro
vemos muitas pessoas a andar de
bicicleta ou de transportes como
forma de deslocação. O carro devia
ser um meio e não um fim. Para
muitos é um meio de ostentação. O
estatuto social é muito valorizado,
quando não deveríamos ter receio de
ser o que somos.
É importante refletir.
Há muitas coisas pequenas na nossa
vida que nos dizem que podemos
viver bem com menos. Não estou a
defender o que está a acontecer com
cortes em pensões, que tornam a vida
de muitas famílias, se não impossível,
muito difícil. Mas que podemos viver
melhor com menos, tenho a certeza

Pessoalmente,
já me cansa
um pouco ouvir
falar da palavra
“austeridade” com
tanta frequência
usada. Sublinho
que, mais do que
nunca, é preciso
ouvir a palavra
“sobriedade”. E
por sobriedade
entende-se: viver
com aquilo que
é o mínimo e
organizar a vida
dessa maneira,
com aquilo que
é absolutamente
necessário.
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Santuário de Nossa Senhora
da Peneda recebe os Bispos da
Província Eclesiástica de Braga

absoluta. A começar pelas crianças,
que hoje continuam a ter tudo aquilo
que querem só porque os pais não se
querem incomodar. A criança deveria
ser habituada a comer o que pode e
não o que quer, a ter os brinquedos
suficientes e não todos os que deseja
(e isso não seria muito prejudicial para
a economia, pois a maior parte, se
virmos, é importada).
Como vê o futuro?
Vejo com esperança. A esperança
acompanha-me.
Acredito no ser humano e nos
portugueses… Mas o povo português
terá de mudar muitos hábitos e
maneiras de proceder para ter futuro.
Se o mundo mudou, também temos
de ter a capacidade de o fazer, todos
nós temos coisas demais nas nossas
casas.
Pessoalmente, a razão da crise
que temos é relacional, não somos
capazes de nos relacionarmos um
com os outros. Não há uma relação
de confiança, de amizade, de
encontro. É esta relação que temos
de trazer para os portugueses, e a
esperança não seja uma palavra
vazia, oca ou muito bonita, mas
sem conteúdo. Não respeitamos a
natureza, destruindo-a ao máximo,
criando problemas que só mais tarde
veremos.
Eu espero e comprometo-me a
trabalhar para promover ações
e opções que ajudem a mudar a
mentalidade portuguesa.
Com uma agenda tão preenchida
haverá espaço para a vida pessoal.
O que gosta de fazer?
Gosto de viver! E gosto de aproveitar

a vida naquilo que ela me vai dando
em cada momento, em cada ocasião.
Gosto da verdadeira amizade das
pessoas, a que se dá e a que se
recebe, que hoje é indispensável.
E, nesta amizade, a oportunidade
de poder conviver na alegria de
estarmos juntos e, ao mesmo tempo,
motivarmo-nos para alguma causa
que a vida nos vá colocando para
mudar. Esta ideia de ir gastando a
vida para que o mundo vá mudando
enriquece-me.
Tudo o que faz parte da vida
humana, eu gosto. Gosto de me
encontrar com os amigos para
umas patuscadas com a nossa
gastronomia, provar um bom vinho,
preferencialmente da região do Vinho
Verde, gosto da nossa cultura e das
nossas tradições. Gosto da pintura,
da arte, da cultura, da escultura. E,
se há a oportunidade de passear,
eu vou. Posso dizer que já conheço
o mundo inteiro, mas por razões de
trabalho, e procuro ficar mais um
dia para conhecer melhor, mas não
só os monumentos, gosto mais de
conhecer a vida real das pessoas
e já me tenho metido em algumas
aventuras perigosas, como entrar
em bairros de risco (aconteceu em
A ngola e na Índia), mas conhecer
como é que as pessoas vivem tem
de ser assim, sempre que o faço
concluo que sou um felizardo.
Gosto do desporto na sua generalidade,
não apenas na perspetiva cega do
futebol que se vê neste país, onde
não falta dinheiro para grupos, em que
as pessoas precisam ter a quota em
dia e pagar bilhetes, sem muitas das
vezes poderem. Merecia uma reflexão
profunda… ●

Os Bispos da Província Eclesiástica
de Braga realizam um encontro
uma vez por trimestre. Desta vez o
destino de eleição foi o Santuário
de Nossa Senhora da Peneda,
com a particularidade de viajarem
conduzidos pelo Sr. Ricardo,
motorista do autocarro de 15
lugares da ARRIVA.
“Pensei na vantagem de irmos juntos,
como já temos feito outras vezes,
como um passeio intercultural”,
salientou o Arcebispo Primaz, D.
Jorge Ortiga. Juntos puderam assim,
quase todos, viajar de autocarro
a conviver, mais tranquilos e mais
seguros. “É uma maneira de
estarmos juntos e, sempre que é
possível, fazemos assim”.
O Senhor D. Jorge aproveitou
para contar ao ARRIVA Jornal
que já fez cerca de 15 viagens a
Roma de autocarro, viajando dia e
noite. “Estas viagens têm um certo
espirito de aventura. O autocarro
tem muitas vantagens: as pessoas
podem partilhar a vida, conviver,
descansar e, muitas vezes, até
podem trabalhar – por vezes
expõe-se um tema pelo microfone
e, a partir dali, dialoga-se sobre o
mesmo.” Acrescentando ainda que
todos os anos se encontra com os
35 Arciprestes e Vice Arciprestes:
“Vamos de autocarro porque já
é uma maneira de criar família e
estarmos juntos.”
Santuário de Nossa
Senhora da Peneda
O Santuário de Nossa Senhora da
Peneda, em Arcos de Valdevez, na
freguesia de Gavieira, a caminho
da vila de Melgaço, tem como
data provável de início da sua

construção, finais do século XVIII,
a julgar pela data inscrita na coluna
existente ao cimo da escadaria
de acesso. Acredita-se que neste
local tenha existido uma pequena
ermida construída para lembrar a
aparição da Senhora da Peneda,
cujo culto foi crescendo e motivou
a construção do santuário. Este
lugar de culto é constituído pelo
designado, escadório das virtudes,
com estatuária que representa a
Fé, Esperança, Caridade e Glória,
datada de 1854, a igreja principal,
terminada em 1875, o grande
terreiro, o terreiro dos evangelistas
e a escadaria com cerca de 300
metros e 20 capelas, com cenas da
vida de Cristo.
A Festa da Senhora da Peneda
é anual, tem a duração de uma
semana, entre dia 31 de Agosto e 8
de Setembro.
Lenda da Peneda
A Senhora da Peneda terá
aparecido a 5 de Agosto de 1220 a
uma criança que guardava algumas
cabras. A Senhora apareceu-lhe sob
a forma de uma pomba branca e
disse-lhe para pedir aos habitantes
da Gavieira, para edificarem
naquele lugar uma ermida. A
pastorinha contou aos seus pais,
mas estes não deram crédito à
história. No dia seguinte quando
guardava as cabras no mesmo
local, a Senhora voltou a aparecer,
mas sob a forma da imagem que
hoje existe, e mandou a criança ir
ao lugar de Roussas, pedir para
trazerem uma mulher entrevada
há 18 anos, de nome, Domingas
Gregório, que ao chegar perto da
imagem recuperou a saúde.
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Exposição de caricaturas
e cartoons do Desporto
Caricaturista amador e autodidata, Miguel Salazar,
orgulhosamente vimaranense , é Médico Militar e
Cirurgião Vascular cartoonista, e expõe, pela primeira
vez, uma parte da sua notável coleção de caricaturas e
cartoons sobre o desporto local, no âmbito da área de
programação Desporto e Cultura.
Caricaturista desde os tenros 16 anos de idade
encontrou nesta arte gráfica uma das suas verdadeiras
paixões, que conserva até aos dias de hoje. A par da
sua atividade profissional (médico), o vimaranense
nunca deixou de colaborar para vários órgãos
de imprensa desportiva, nomeadamente jornais
locais como O Povo de Guimarães e Desportivo de
Guimarães, entre outros. Atualmente é autor do blogue
de caricaturas e cartoons - o ÁLB’oon de Miguel
Salazar, criado em Fevereiro de 2009.
Até 28 de Julho, a exposição permitirá uma viagem
pelos eventos, acontecimentos e protagonistas do
desporto em Guimarães, através do olhar de Miguel
Salazar. Para visitar na Casa da Memória, em
Guimarães.
A exposição está dividida em dois pavilhões de 400
m2 cada um, estando as caricaturas e os cartoons
agrupados em diversas áreas temáticas. Nos topos da
sala há projeções multimédia.
São cerca de 250 caricaturas e cartoons que não pode
deixar de visitar. A exposição está aberta diariamente
entre as 14 e as 19 horas, e ao fim-de-semana e nos
feriados, entre as 10 e as 19 horas. A entrada é gratuita!
Quisemos conhecer melhor Miguel Salazar, e deixamos
aqui uma pequena entrevista.
Como sente esta homenagem ao seu trabalho?
Expor o meu trabalho em Guimarães é a concretização
do meu maior sonho, se estivermos a falar das
caricaturas e dos cartoons, claro. A divulgação entre os
meus conterrâneos e o seu eventual reconhecimento,
representam as minhas maiores aspirações. Aspirações
muito mais importantes do que se isso acontecesse a
nível mais abrangente, fosse a nível regional ou nacional,
por mais demagógico que isto possa parecer.
O desporto sempre foi uma das suas preferências?
Sim, de facto é o desporto que mais inspira o meu

trabalho. Mas também tudo aquilo que diga respeito
à cidade de Guimarães, que me viu nascer. E a prova
daquilo que estou a dizer, está bem patente nos
trabalhos que estão expostos na Casa da Memória,
bem como naqueles que integram o livro que foi
lançado no dia de inauguração dessa exposição. Ser
Vimaranense é, e sempre foi, um dos meus maiores
motivos de orgulho. Ao longo de toda a minha vida, não
me lembro de me apresentar a quem quer que fosse
sem acrescentar que era natural de Guimarães.
Qual a pessoa mais divertida de caricaturar no
desporto?
Não sei dizer-lhe ao certo qual a que me deu mais
prazer caricaturar. Seguramente todas aquelas
que representam momentos de glória dos clubes
vimaranenses, tal como aconteceu com o voleibol e o
basquetebol do Vitória, ou com o andebol do Xico d'
Holanda. Mas a caricatura e o cartoon são armas muito
poderosas. Fui particularmente mordaz e corrosivo
com um dos indivíduos que mais caricaturei, que foi
o ex-Presidente do Vitória (Emílio Macedo da Silva),
numa luta que durou muitos e longos meses e que
inclusivamente o levou a ameaçar-me publicamente
com um processo judicial.
Como define o seu estilo artístico?
Não sei bem. Sei que tenho uma grande influência
do Francisco Zambujal no meu trabalho. Ele foi a
minha primeira e maior fonte de inspiração. O Osvaldo
Macedo de Sousa (historiador do Humorismo) afirma
que há muito de Francisco Zambujal no meu trabalho,
e eu concordo com ele. Mas também tenho outras
influências menos evidentes, como a do António, por
exemplo.
Atualmente onde podemos acompanhar o seu
trabalho?
Para além da exposição que está patente na Casa
da Memória (Guimarães) até ao dia 28 de Julho,
e do livro que está à venda neste local, na livraria
Ideal (Guimarães) e na FNAC (Guimarães), os meus
trabalhos estão publicados no meu blogue "o ÁLB'oon
de Miguel Salazar" (miguelsalazar.blogs.sapo.pt). ●

Próximos eventos em destaque
MAIO
24. Debates Impensáveis sobre…Desporto
Círculo de Arte e Recreio (CAR) / 21H30
25. Festival Atividade Senior
Pavilhão Almor Vaz (Inatel) / 14h00 às 18h00
25. Liga Mini de Futebol
Complexo Desportivo do Vitória Sport Clube
/ 14H00 às 19H00
25. Maior Aula de Karaté de Sempre
Largo do Toural / 16H00 às 17H00

JUNHO
1/2. Rugby Youth Festival CED2013
Pista de Atletismo e Parque Cidade
4.
Ciclo de Cinema do Desporto
Plataforma das Artes
15/23. Campeonato Europeu de Boccia
Multiusos de Guimarães
24.
Passeio de Bicicleta “Dia Um de Portugal”
Concelho de Guimarães
28/30. III Convenção Mundial de Capoeira
Escola Secundária das Taipas
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Bento do Amaral, 43 anos, tetraplégico desde 1994.

Dar a volta

ao destino
Há quem diga que é o destino. Que o futuro está já
traçado. Mas há também quem insista em desafiar o
que está predestinado. Ou melhor, há quem não aceite
o destino que lhe estava reservado. Bento do Amaral
pode muito bem ser tudo isto. Aos 25 anos, este dotado
velejador viu o mar deixá-lo tetraplégico. O mesmo
mar que anos mais tarde serviria de palco para se
consagrar campeão mundial de desporto adaptado.
O destino tem destas coisas. Foi esta a mensagem
que Bento do Amaral partilhou nas “Conferências
Motivacionais”, uma iniciativa de Guimarães Cidade
Europeia do Desporto. “Nada é impossível”, garante
Bento do Amaral, 44 anos, tetraplégico desde 1994,
provador de vinhos profissional no IVDP (Instituto dos
Vinhos do Douro e Porto) e professor convidado na
Universidade Católica.
A principal mensagem que Bento Amaral passou
em Guimarães foi precisamente a de que, às vezes,
conseguimos superar-nos a nós próprios. “Eu, como
ouvinte, percebo a importância de um exemplo e de
um testemunho. É bom ouvirmos histórias de outros
e irmos buscar algum tipo de inspiração. Até porque
assim, muitas vezes, relativizamos os nossos
próprios problemas”.
Uma coisa parece clara para Bento do Amaral:
a vida merece ser vivida na sua plenitude e, se
formos a ver bem, não há assim tanta razão de
queixa quanto isso.
Até porque essa tem sido regra de ouro na vida
de Bento Amaral. Depois do acidente foi, entre
outros títulos no desporto, campeão do mundo
de vela adaptada em 2005 e bateu o record do
mundo (oficioso) de ski na neve adaptado. Casado
desde 2007, Bento do Amaral diz ter sido depois
do acidente que realizou mais do que alguma vez
imaginara ser possível. E, hoje, é capaz de proferir
esta deliciosa frase: “acordo feliz todos os dias.”
O futuro está em aberto. Bento do Amaral admite
continuar a realizar-se profissionalmente no mundo
dos vinhos, nomeadamente do Vinho do Porto. “O
meu objetivo último é ajudar a construir um mundo
melhor. E através do vinho posso fazê-lo. Tenho
esperança e fé e por isso acredito mesmo que se
todos nós fizermos a nossa parte, no nosso trabalho,
o mundo vai ser um sítio melhor para se andar”.
Apesar de tudo, Bento do Amaral não deixa de
confessar que o futuro é incerto. E que a volta
que a vida o obrigou a dar após o acidente o faz
permanentemente colocar as coisas sempre sob
várias perspetivas. “Sinto-me muito preenchido,
mas não deixo de pôr em causa que a minha vida,
seja porque motivo for, mude. Seja por emprego…
Mas sinto-me muito realizado, espero que não haja
mudanças radicais”.

Sobreviver em livro

Bento do Amaral revê-se na ideia de que o amanhã
é incerto. De que o futuro não é o que imaginamos
ou sonhamos. “Sobretudo há aquela certeza… de
que há um grande desconhecimento e incerteza.
Mas encaro o futuro com muita esperança e
vontade de construir. Não podemos ficar apáticos.
Somos os atores que vamos construir esse mesmo
futuro”.
De tudo, Bento do Amaral, o que mais preza é a
tranquilidade e a paz interior que consegue manter
apesar de todas as adversidades. ●

Um dos grandes sonhos de Bento do Amaral
vai ser concretizado no final deste mês. Um livro
que retrata a sua vida desde o acidente que o
tornou tetraplégico, chamado Sobreviver. Apesar
de tudo, não se considera um escritor. Considera
que “apenas” está a contar a sua história. “Foi
esse o único motivo que me levou a escrever,
nunca pensei ser escritor”. No processo de
escrita, o que mais lhe custou foi expor a sua
vida pessoal. “Encaro como uma obrigação
escrever este livro, não é uma coisa que se
queira partilhar com toda a gente. Mas espantoume o entusiasmo e a reação das pessoas que
me rodeiam e da editora. Estou feliz. A vida temme reservado coisas francamente melhores do
que eu esperava. Vou fechar um ciclo, com este
livro, usufruir da concretização deste sonho, e só
depois voltar a pensar em novos projetos”.
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Passeio de Bicicleta
Dia Um de Portugal
Guimarães Cidade Europeia do Desporto 2013
Estão abertas as inscrições para o Passeio de Bicicleta “Dia Um de Portugal” a realizar no dia
24 de junho, em Guimarães, no âmbito da programação de “Guimarães 2013 - Cidade Europeia
do Desporto”. A participação no “Passeio Dia Um de Portugal” é gratuita e os participantes
terão direito a uma t-shirt oficial de Guimarães 2013. As inscrições que são limitadas podem ser
efetuadas em www.acm.pt.
Para a edição deste ano do “Passeio
de Bicicleta Dia Um de Portugal”
foram preparados dois percursos de
dificuldade baixa, um passeio e um
mini passeio, procurando-se assim
incentivar a participação de todos os
interessados, independentemente da
idade e da condição física.
pub

No local de partida serão promovidas
atividades desportivas e de animação
de participação gratuita e aberta
a todos os interessados. Os mais
jovens terão também à disposição
circuitos de bicicletas “RadicalPark
by Specialized”.
Os participantes no “Passeio de

Bicicleta Dia Um de Portugal”
terão direito a uma t-shirt oficial de
“Guimarães 2013 - Cidade Europeia
do Desporto” oferecida pela Liberty
Seguros, habilitam-se ao sorteio de
prémios oferecidos pelos diversos
parceiros da iniciativa e estarão
cobertos pelo seguro desportivo.
A participação de figuras públicas e
de referências do desporto tem sido
uma das características do Passeio
Dia Um de Portugal, proporcionandose assim momentos de interação e
de convivência no contexto de uma
autêntica “festa do ciclismo de lazer”
em que pode participar toda a família.
Promovido pela Associação de
Ciclismo do Minho, Guimarães 2013,
Tempo Livre e Câmara Municipal de
Guimarães, o “Passeio de Bicicleta
Dia Um de Portugal” visa incentivar
a prática desportiva e assinalar uma
importante data histórica, a Batalha
de São Mamede de 1128 que viria a
ser designada como “a primeira tarde
portuguesa”.
A partida está marcada para as 10
horas no arruamento entre o Estádio
D. Afonso Henriques e o pavilhão
Almor Vaz (Inatel). O percurso inicial
do “Passeio Dia Um de Portugal”
será efetuado no Centro Histórico
de Guimarães pelos dois grupos de
inscritos (Passeio e Mini Passeio).
À passagem pelo local da partida,
depois do trajeto inicial no Centro
Histórico, termina o Mini Passeio,
prosseguindo o passeio por um trajeto
de mais cerca de 15 quilómetros.
Enquanto decorrer o passeio serão
promovidas no local de partida
atividades desportivas e de animação
abertas a todos os interessados.
Os mais jovens terão também à
disposição circuitos de bicicletas
“RadicalPark by Specialized”.
De utilização gratuita e com uma
pista infantil, minicircuito de BTT

e bicicletas Specialized para
crianças jovens, o “RadicalPark by
Specialized” promete aos mais novos
“animação, ritmo e adrenalina”.
Para facilitar a participação nas
atividades de animação, os
participantes poderão aparcar
as bicicletas, em condições de
segurança e gratuitamente, no parque
de estacionamento da Vitrus Ambiente
no Estádio D. Afonso Henriques.
Evento oficial de Guimarães 2013
- Cidade Europeia do Desporto,
o Passeio de Bicicleta Dia Um de
Portugal conta com o especial apoio
da Federação Portuguesa de Ciclismo
e de diversas outras entidades de
renome nacional e regional.
No ano passado, superando
as expectativas, mais de 1700
participantes marcaram presença no
“Conhecer Guimarães em Bicicleta”,
evento oficial de Guimarães 2012 do
qual fizeram parte a quarta edição
do passeio de bicicleta “Dia Um de
Portugal”, um Encontro de Bicicletas
Antigas e uma prova da Taça de
Portugal de Trial Bike.
Com partida e chegada junto ao
estádio D. Afonso Henriques,
os cerca de 1500 participantes
no passeio Dia Um de Portugal
percorreram as principais ruas
de Guimarães, numa autêntica
festa do ciclismo de lazer, depois
da partida assinalada pela velha
glória do ciclismo português Alves
Barbosa. No passeio que assinalou
a Batalha de São Mamede de
1128 também estiveram presentes
Cândido Barbosa, Tiago Machado,
Mário Miranda, Delmino Pereira, Rui
Lavarinhas, José Rodrigues e vários
Campeões do Minho, entre os quais
Ilda Pereira, Nelson Sousa, Aurélio
Reis, Mário Fernandes, Antero
Oliveira e Miguel Sousa e muitos
outros. ●
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Liga Mundial de Voleibol
em Guimarães

pub

Guimarães, Cidade Europeia do
Desporto em 2013, vai ser o palco
dos confrontos da seleção portuguesa
de voleibol com o Japão e a Coreia do
Sul, na fase intercontinental da Liga
Mundial de 2013.
O Multiusos de Guimarães recebe a
29 e 30 de junho os encontros com o
Japão e a 6 e 7 de julho com a Coreia
do Sul, além dos treinos da seleção
durante a campanha de preparação e
disputa da Liga milionária do voleibol.
A seleção de Portugal, comandada
pelo italiano Flavio Gulinelli, volta a
disputar a Liga Mundial, desta vez
em substituição do Egito, integrando
o grupo formado por Canadá, Coreia
do Sul, Finlândia, Holanda e Japão.
A incursão portuguesa na 24.ª
edição da Liga Mundial acontece
no fim-de-semana de 31 de maio
e 1 de junho, com a deslocação à
Finlândia, seguindo-se as deslocações
ao Canadá (7 e 8 de junho) e à
Holanda (22 e 23 de junho). A fase
intercontinental termina já em Portugal,
com a receção, em Guimarães, às

seleções do Japão e da Coreia do Sul.
A edição deste ano da Liga
Mundial será realizada em moldes
diferentes, sendo disputada na fase
intercontinental por 18 seleções
repartidas por três grupos de seis
equipas cada. A fase final será
disputada em Mar del Plata, na
Argentina, entre 17 e 21 de julho, por
oito seleções: o organizador, os três
primeiros classificados do grupo A e do
grupo B e ainda o primeiro classificado
do grupo C. A Liga Mundial de voleibol
terá três grupos, sendo o primeiro
constituído por Brasil, Polónia, Estados
Unidos, Bulgária, Argentina e França,
o grupo B integra Rússia, Itália, Cuba,
Sérvia, Alemanha e Irão, estando
Portugal no grupo C.
O Multiusos de Guimarães já recebeu
anteriormente várias competições de
Voleibol, nomeadamente, jogos da
Liga Mundial de Voleibol, Liga dos
Campeões Europeus, Top Teams
Cup, poule de apuramento para o
Campeonato da Europa e diversos
jogos do Vitória Sport Clube. ●

Nº 032 >>> 2013 | ABRIL • MAIO

P | 18 <<<

>>>

musik by mokzz

Leona Lewis
Break to sing

No ano 2000, havia um eletricista que
trabalhava na Sony em Londres e que vivia
ali perto de Whitechapel, em Londres, o Lou
Al-Chamaa. O Lou tinha uma amiga que já era
muito amiga desde os 10 anos, mas que como
agora já tinha 15 anos, decidiram começar
a namorar. O pai da miúda, era o senhor
Aural Josiah Lewis, um jovem trabalhador
nascido na Guyana, que andava a tratar duns
problemas na segurança social, quando se
embrulhou com uma das funcionárias de lá,
uma loirinha arraçada de italiano e irlandês
chamada Mary Lewis. Casaram, foram viver
para Islington e desataram a fazer crianças.
Passado uns tempos já havia seis pezinhos a

mais lá em casa, dois rapazinhos, o Bradley e
o Kyle, mais os desta miúda, que passou parte
da sua juventude a comer pizza vegetariana,
enquanto trabalhava no Pizza Hut da 230
a 240 na Stoke Newington Road ou Street,
mesmo ao pé de Stamford Hill. Treta de
histórias que o Papzz me obriga a escrever
para o Jornal…
Agora, imagine-se que esta gaja andou
em diversas escolas de música mas foi na
Brit School que conheceu algumas outras
pessoas de bom nível, entre os quais uma tipa
emigrante da Georgia via Irlanda, chamada
Katevan Melua, que viria a ser vagamente
conhecida, mais tarde, por Katie Melua. A Brit

School é uma espécie de Conservatório, uma
escola de artes, fundamentalmente de música
e representação. Se agora disser que a Adelle
não era tão gorda quando lá andou, acabo a
dizer uns cinquenta nomes muito bons que
também por lá passaram. Bem, vamos ao que
interessa!
Há um dia em que o Lou Al-Chamaa a
convence a ir inscrever-se no XFactor. Em
19 de Agosto de 2006 começa a terceira
edição do XFactor, em Inglaterra, onde a
juíza das audições, era a Paula Abdul, que
desde o primeiro momento achou que havia
algo de diferente nesta rapariga, depois de
a ter ouvir cantar o “Somewhere Over the
Rainbow”, uma música que toda a gente já
ouviu do filme Feiticeiro de Oz e que há uns
sete ou oito anos atrás saiu de novo cantada
pela Kylie Minogue. Eu pessoalmente não
ligo nada a este tema cantado originalmente
por uma cantora importante da história da
música norte-americana, a Judy Garland, mãe
da Liza Minneli. Mas aqui no caso da Kylie,
é diferente. Ela cantou para um disco para
fundos para apoios para o Cancro da Mama.
Ela estava na altura em recuperação de um e
nesta versão o tema ficou associado a essa
luta.
Ao longo de 30 episódios com uma média a
rondar os oito milhões de espectadores por
episódio, esta miúda agora com 21 anos,
não deixava de perguntar a si própria se era
realmente assim tão boa para merecer tantos
elogios.
Então a Paula Abdul depois de a ouvir, pediulhe para ela repetir o nome. Pois, Leona
Louise, cantas muito bem e tens uma ótima
atitude, por isso estás “in”. Saiu cá para fora,
foi a cena habitual de tudo aos gritos e nos
três meses seguintes todos os fins-de-semana
passou à eliminatória seguinte. Há quem refira
o facto de ser a primeira mulher a ganhar
o XFactor mas é uma treta. Afinal, era só a
terceira edição do concurso e ela ganhou na
classe 16-24 anos. No ano antes a Brenda
Edwards ficou em segundo, na classe acima
dos 25 anos. Agora que ela é boa à brava, é.
O prémio continha o direito para a gravação
de um álbum de originais, que ela lança
em 2007 com o título Spirit. O CD vende
oito milhões de cópias e o primeiro single
“Bleeding Love” é o maior em vendas em
2008, o que mesmo assim, só por si, já
garante uma pipa de massa em “royalties”,
bem como a revista Billboard a classifica
“2008 Top New Artist”.
Com vendas assim, esta miúda está tão
imparável que lança logo no ano seguinte um
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novo álbum, Echo, em 2010 parte para o seu
primeiro tour, The Labyrinth, já em 2012 lança
single “Collide”, e um novo disco, Glassheart.
Nesta altura e, portanto, em apenas três anos,
já tinha somado sete títulos no UK Top 5.
Depois de ter sido nomeada para sete Brit
Awards três Grammy Awards, não se sabe
bem o que irá ser da sua vida. Tem lidado bem

com a fama e mesmo já durante o XFactor
o “horrível” Simon Cowell tinha referido a
particularidade dela não ser minimamente
vedeta. Antes de tudo isto e ainda sem
alguma vez na vida pensar em ir ao XFactor,
tinha gravado uma “demo” Twilight. Este disco
só continha originais dela própria, que ela
escreveu com montes de amor e de suor, mas

que ninguém quis saber.
Ups, sabem de quem tou a falar não sabem?
Da Leona Lewis, claro.
Entretanto, mudou de namorado e agora
curte com o Dennis Jauch, que não sabe
cantar mas que ganhou o You Can Dance na
Alemanha, em 2010.
“Now, Break to dance”; xauz people. ●

The Eden House
Calem-se por um bocado e leiam isto para
ver se percebem! Isto não é só ouvir qualquer
coisa e fazer “head bang”.
O Stephen Carey dos Adoration, mais o Tony
Pettitt dos Fields of the Nephilim, mais o Andy
Jackson (que foi engenheiro de som dos Pink
Floyd, e ainda é do David Gilmour), juntaramse para um projeto musical.
Como são poucos, convidaram para vocalistas
a Julianne Regan dos All About Eve, a Evi
Vine, a Amandine Ferrari e a Monica Richards,
respetivamente dos Faith and the Muse e dos
Conflict.
Depois ligaram ao Bob Loveday, o extremo
violinista dos Penguin Café Orchestra, do
Van Morrison e do Bob Geldof, juntaram os
guitarristas Peter Yates, Nod Wright e Paul
Wright originários dos Fields of The Nephilim, o
baterista Simon Rippin também dos Nefilim, e
que também tocou nos NFD, mais o Bob Irwin
que foi baterista do Johnny Cash e do Van
Morrison.
Portanto, temos aqui músicos de áreas que
vão do metal ao country music norte-americano
como o Johnny C, que tinha um autocarro e
agora já não tem porque morreu há dez anos,
e ao Van Morrisson, que é transcendental, e se
classifica como transcendental, e que ainda por

cima é da Irlanda do Norte.
Depois há ainda pior. Quem faz o mix de
estúdios destes animais é o Andy Jackson, o
mesmo que fazia Pink Floyd, Boomtown Rats
e, uma vez mais, David Gilmour. Para gravar é
preciso material e obviamente um estúdio. Por
isso grava-se no Astoria.
O Astoria é um barco construído em 1911, que
passeia pelo Rio Tamisa mas que passa mais

tempo atracado nos Hamptons. Em 1986 o
David Guilmour tinha comprado o barquinho
e transformado a cena toda em estúdio de
gravação.
Eden House tem tudo para se ouvir e para nos
regalar.
Como na net é fácil ouvir-se, é uma ideia.
Depois como somos portugueses é só fazer
download, quer dizer, gamar. ●
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Mónica
Ferraz

Nascida no Porto, em 1980, Mónica Ferraz é atualmente uma das grandes e
mais reconhecidas vozes portuguesas. Iniciou estudos de Ballet com apenas três
anos, tendo recebido um diploma da “Royal Academy Of Ballet and Dance”, aos
cinco começa o seu percurso musical quando se inicia nos estudos de Piano.
Em 1990 começa a trabalhar como manequim e em 1995 entra para a Escola
de Jazz do Porto onde frequenta aulas de canto jazz e de canto lírico. Em 1997
estreia-se nos palcos do jazz tendo feito parte do cartaz de renomeados festivais
de jazz portugueses como o “Matosinhos Jazz” e o “Funchal Jazz”. Apesar de
ter começado pela dança, desde cedo que a música começou a ser uma paixão,
como conta: “O Ballet foi muito importante na minha vida e deu-me as primeiras
experiências de palco. Mas por volta dez anos comecei a inclinar-me bastante
para a música e pelos 15 já o fazia de forma profissional no Casino da Póvoa.
Optei por algo que sempre senti que fazia bem e que era a minha grande paixão”.
Mónica tornou-se conhecida como vocalista dos Mesa, banda que fundou
juntamente com João Pedro Coimbra. Segundo a cantora, este projeto
enriqueceu-a musicalmente de muitíssimas formas: “É um projeto que adorei
fazer e que me deu toda uma experiência com o estúdio, imprensa, rádios,
palcos, etc.. Os Mesa atingiram um patamar bem interessante pelo que a
experiência que me deu foi também ela muito forte”. Certamente que outro
motivo de enriquecimento foi a possibilidade de colaborar com outros artistas
como Rui Reininho em “Luz Vaga”, um dos temas mais importantes dos
Mesa, com Mafalda Arnauth no tema “Ò Voz da Minha Alma” e com a banda
Filarmónica Gil no tema “Eu Disse Que Sim”. Em 2009 participa ainda no disco
dos Blunder. Face a estas participações que integrou, quisemos saber com
quem Mónica gostaria de fazer um dueto: “Poderia referir muitos artistas, mas
lembro-me de um que admiro muito e acho que podia ser bem interessante: o
Marcelo D2”.

Depois de integrar os Mesa durante dez anos, aventura-se em 2010 numa
carreira a solo. “Start Stop” é o álbum de estreia de uma carreira promissora
e de uma experiência que a artista apelida de fantástica: “É muito diferente
ter um projeto que é 100% meu. A forma como o vivo é muito mais intensa
e emocional. A reação inicialmente foi bastante abaixo do esperado mas no
final de 2011 as coisas mudaram bastante. Os meios renderam-se de forma
evidente ao disco e por consequência o público também. Ou seja, numa fase
posterior a reação é até acima do esperado”. O registo é interpretado em inglês
e a respetiva sonoridade oscila entre o rock, a pop e a soul. “Go Go Go” foi a
faixa eleita para apresentar o álbum, mas é de facto “Golden Days” a música
que vem consolidar a presença de Mónica Ferraz no panorama musical.
Vinda dos Mesa a cantar em Português, inicia o seu projeto a solo a cantar em
inglês ao que lhe perguntamos o porquê dessa decisão: “Porque musicalmente
eu penso em inglês curiosamente. Para além disto, como o meu projeto arrancou
numa fase em que ainda estava nos Mesa, a minha ideia era distanciar para
evitar confusões”. Perguntamos-lhe ainda o que acha que falta à música
portuguesa para conquistar o mundo: “Acho que a música portuguesa cantada
em Português só em estilos muito próprios como o Fado poderá ter essa
hipótese. Cantada em inglês acho que falta uma ponta de sorte. Acho que há
muitos artistas portugueses capazes de ter essa sorte. Um dia vai acontecer”.
Mónica Ferraz prepara atualmente o lançamento do seu segundo álbum a solo
tendo confessado ao ARRIVA Jornal que está a limar as últimas arestas para
que possa sair rapidamente e ainda nos adiantou que está muito orgulhosa
dele e que “tem um estilo bastante diferente do anterior, mas que corresponde
à forma como sinto nesta fase a música”.
Considera o seu momento perfeito sempre que se sente feliz…Neste momento
da sua carreira só tem definitivamente razões para sorrir! ●
pub
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Parque da Rabada
Santo Tirso
No concelho de Santo Tirso já era uma
referência o Parque D. Maria II, os Jardins do
Largo Abade Pedrosa e Ribeiro de Miranda.
Um projeto inicialmente apresentado em 1872,
que se expandiu de tal forma que para um
país onde parques deste género não seriam
muito habituais, este chegou a ser referido no
livro Minho Pitoresco, publicado em 1887 por
José Augusto Vieira como: “uma paisagem
opulenta de vegetação de prados e florestas“.
Como era habitual na época, lá estavam (e
ainda estão) tanto o coreto como uma casa
de chá. Ao longo do século XX foram mais
ou menos regulares as obras para a sua
manutenção, sendo assim um permanente
local de agradável visita.
Entretanto, num local conhecido pelas
Capelas de Santa Cruz e do Bom Jesus,
a freguesia de Burgães, vamos encontrar
mesmo junto ao Rio Ave um magnífico parque
com mais de 96.000 metros quadrados. No
exterior tem um espaço de estacionamento
que inclui uma área para autocarros,
garantindo assim a visita numa excursão.
Para quem queira visitar esta magnifica mata
de carvalhos há também outra forma; a pé
ou de bicicleta. Sucede que com a conclusão
do percurso que liga Santo Tirso ao parque,
a vida ficou facilitada para quem goste de
caminhadas ou para quem prefira a bicicleta,
isto porque o caminho está dividido em dois
espaços distintos, um para quem vá a pé,
e uma ciclovia em paralelo. Este caminho

chamado de Passeio das Margens do Ave
estende-se por cerca de quilómetro e meio,
praticamente desde a estação de caminho-deferro à entrada do parque.
Nesta área de lazer existe um parque de
merendas, um local de recreio para crianças e
um anfiteatro que permite diversas atividades.
Se ouvir ou ler referências a este espaço
como ripícolo, é uma forma menos popular de
o caracterizar. Uma mata ou floresta ripícola
é aquela que se desenvolve ao longo de
um curso de água e em que as raízes, aqui
neste caso, alcançam a orla do rio para se
alimentarem. Na conclusão da obra feita na
zona florestal do parque foi a plantação de
outras árvores, arbustos e o relvado das áreas
circundantes.
Também uma referência pode ser feita a
um local muito agradável para passar uns
momentos, o Café do Rio que também tem sido
responsável pela participação ou organização
de atividades culturais, como aconteceu no ano
passado com o Radical da Rabada que incluiu
desde diversões a espetáculos de cantares ao
desafio. Uma referência também ao Festival
de Música Tirsense, que decorreu em agosto
e onde, entre outros, foi possível ver Cabaret
Fortuna ao vivo.
Nos dias mais quentes do Verão e, tal como
acontece em diversos locais idênticos pelo país
fora, torna-se um pouco mais movimentado
mas, no entanto, num dia de sol, num fim de
semana qualquer, justifica-se uma visita. ●
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João Crisóstomo

Republicano, poeta, humanista.
Uma vida curta mas de dinâmica
imparável. É assim que
poderíamos resumir a biografia de
João Crisóstomo. A morte aos 31
anos deixou em aberto um futuro
promissor. As marcas da sua
passagem ficam para a história. No
seu tempo foi um empreendedor
incansável, este poeta, humanista,
republicano, que reconheceu
antecipadamente os valores da
solidariedade e do voluntarismo
como essenciais à construção de
uma sociedade mais nobre e mais
justa.
João Crisóstomo nasceu a 1 de
janeiro de 1864 em Santo Tirso
de Prazins, Guimarães. Filho
de pai desconhecido e de uma
criada de servir, Rosa Pereira,
de Santa Maria de Matamá. O
batismo, como ditavam as regras,
aconteceu três dias depois, a 4
de janeiro, na igreja da aldeia que
o viu chegar ao mundo. Teve por
padrinho um humilde lavrador,
José da Silva Lobo, e sua avó
materna, Ana Joaquina, fiadeira de
profissão.
Rosa Pereira conheceu um
proprietário de Fafe que a pediu
em casamento. Mãe e filho
mudaram-se para Moreira do
Rei. Na Quinta do Foral – que
ainda hoje existe e preserva as
características originais – João
Crisóstomo cresceu, foi educado
e fez-se homem. Frequentou a
escola, o liceu, chegou a Coimbra,
mas deu-se mal com a vida
académica dos jovens burgueses
da época. Abandonou os estudos
superiores, alegadamente por
inadaptação “às praxes e fóruns
universitários que exigem da parte
do académico muito servilismo,
muita baixesa” (escreveu o editor
de “O Desforço” em 1895), e
regressou à vila, para junto da mãe
e da prima.
Foi em Fafe que iniciou a sua
carreira – envolveu-se nas lutas
partidárias, fundou e publicou
jornais, criou uma tipografia,
tornou-se vereador e ajudou
a estabelecer a Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Fafe, com apenas
26 anos de idade.

Apreciador de teatro, arte que
confessadamente o seduzia,
da literatura e da escrita, João
Crisóstomo tornou-se numa figura
pública incontornável na vida
social da vila. Era o homem de que
todos falavam.
Em finais de Maio de 1864 João
Crisóstomo foi acometido de
doença, caiu numa cama de
onde não mais saiu. O calvário
de sofrimento que suportou
com coragem e que os amigos
e familiares acompanharam
diariamente, enterneceu aqueles
que o conheciam e aqueles que o
encaravam como adversário. Com
a sua morte, numa terça-feira de
Carnaval, em 26 de Fevereiro de
1895, recebeu de todos admiração
e saudade.
A arte de bem conjugar palavras
alimentava-o como uma seiva.
Escrever era, para João
Crisóstomo, um exercício de vida.
Os seus dotes de tribuno, que
amigos e adversários políticos

lhe reconheciam, completavam
o perfil de um multifacetado das
letras. Artigos de opinião, poemas,
notícias, prosa, discursos, fizeram
de João Crisóstomo um nome de
referência na imprensa da época.
Foi colaborador de jornais locais,
regionais e nacionais, colunista
em alguns deles. O jornalismo era,
aliás, a sua arte de predileção.
Fundou vários títulos e em Fafe, a
terra onde se fixou, deixaram boa
memória os jornais “O Calvário da
Granja” (1886/1888), a “Gazeta
de Fafe” (1889) e o memorável “O
Desforço” (1892/2000). Artur Pinto
Bastos, num artigo de memórias
escrito e publicado em 1944
considerou João Crisóstomo como
o introdutor do jornalismo em Fafe.
A linha que separava o jornalista
do político era muito ténue. Aos
20 anos fundou o seu primeiro
jornal com o intuito de combater a
fação progressista. A circunstância
de ser um jovem burguês com
boa posição económica e social

permitiu-lhe algumas aventuras
em projetos e empreendimentos.
Falhar nunca foi um obstáculo,
representou sempre uma
motivação acrescida. Não era um
homem feito para desistir, mas
para resistir e lutar.
A sua inteligência dinâmica, a
sua perseverança, a sua firmeza
de convicções – espelhadas nos
artigos e textos que foi espalhando
pelos jornais da época –
testemunham estas características
de personalidade e de carácter. Os
seus hebdomadários políticos são
hoje autênticos tratados da história
do século XIX.
João Crisóstomo mantinha uma
grande regularidade nas suas
colaborações com os jornais de
Basto, Guimarães, Braga, Porto
e Lisboa, chegando mesmo a
protagonizar autênticas batalhas
de argumentos e ideologias
com militantes de outras causas
políticas opostas à sua.
Em 21 de Setembro de 1892,
concluída uma fase de ponderado
amadurecimento, João Crisóstomo
acompanhado pelo seu amigo
Artur Pinto Bastos, fundou “O
Desforço”, a semente de uma
grande obra que após a sua
morte ainda sobreviveu mais um
século, numa demonstração de
longevidade que não tinha paralelo
na imprensa local.
Através dos artigos que foi
publicando, sobretudo dos
artigos de opinião política, João
Crisóstomo foi revelando as suas
deambulações ideológicas, mas
sempre destacando a fantástica
capacidade de se adaptar à
mudança e de mudar de opinião,
sempre que os argumentos
para essa mudança fossem
suficientemente concretos, lógicos
e justificados. A sua escrita
marcada por uma tenacidade
impressionante contribuiu,
fortemente, para despertar a
sociedade fafense, sobretudo
a mais esclarecida, e fundar na
pequena vila da província, a lógica
de vida cosmopolita dos que têm
opinião e fazem mudar a vida da
sua comunidade.
A força das suas opiniões e

Nº 032 >>> 2013 | ABRIL • MAIO

>>> P | 23

>>> texto de Paula Nogueira

convicções, dos seus argumentos,
tornou-o um homem respeitável,
ainda que contestado e criticado.
Os amigos mais próximos
consideravam-no “afável, humano,
sem rancores”. Era acima de tudo,
um combatente.
Na política iniciou-se como
militante no Partido Regenerador,
mas abandonou “despeitado pela
marcha do mesmo”. Chegou a
seduzir-se pelos progressistas,
sentiu até um ligeiro afeto pela
monarquia, mas quando descobriu
a República identificou-se com
o ideal republicano e lutaria por
ele até à sua morte. Escreveu
Artur Pinto Bastos a este respeito:
“Muito ilustrado, muito generoso,
compreendia os altos destinos da
humanidade, entusiasmava-se
ante os grandes ideais modernos”.
Não admira pois, que as suas
qualidades de tribuno e político
tenham contribuído para que
fosse eleito, por duas vezes, para
a vereação da Câmara Municipal
de Fafe. Compenetrado nessa
missão, à semelhança de outras
missões que preenchiam a sua
vida, foi um elemento determinante
no seio da comissão de fafenses
que lutou pela chegada do
caminho-de-ferro à vila.
Integrou ainda a Comissão de
Recenseamento Político (1893) e
dinamizou o Centro Republicano
de Fafe, onde fazia palestras
e tertúlias muito concorridas.
“Compreendeu os grandes
problemas sociais e achou-lhes
solução, conheceu quanta injustiça
há na constituição da sociedade
atual e revoltou-se, descobriu
os males sociais e indicou-lhes
o remédio, desnudou as feridas
e aplicou-lhes o remédio”, lê-se
num dos artigos de elogio fúnebre
publicado após a sua morte no
jornal O Desforço, no qual foi ainda
elogiada a sua coragem rara “de
afirmar em público o seu modo
de pensar, de externá-lo pela
imprensa, fundando este periódico
(“O Desforço”), neste mesquinho
meio provinciano, onde pululam os
inscientes e os intrigantes”.
Uma nota do jornal republicano
sublinharia esta vertente de
democrata em gestação. A
admiração que granjeava entre
os republicanos levou um dos
seus amigos, Moura Coutinho,
a considerar que “um jornalista
republicano nas aldeias é um
mártir das suas ideias, é um alvo
para o qual, desde o estúpido
sineiro da freguesia até ao mais

Primeiro Comandante e foi nessa
qualidade, de líder da companhia
de bombeiros, que mobiliou
homens e vontades, vindas de
todas as classes sociais. Garantiu,
com o seu arrojo, uma estrutura
de socorro à população da sua
terra e colocou Fafe no mapa das
vilas e cidades com bombeiros.
A dinâmica que estabeleceu fez
crescer a corporação em poucos
meses, dotando-a de instalações,
equipamentos, materiais e
fardamentos. Era um voluntarioso
imparável!

reles cabo de polícia, arrojam o
diploma – de pedreiro livre – doido
varrido, inteligência ao serviço
do diabo – que poderia, com
vantagem para si, estar ao serviço
bajulador de Sua Majestade!”.
Não mereceu apenas elogios.
João Crisóstomo foi um
incompreendido. “Chamaram-lhe
doido os espíritos tacanhos que
não o compreendiam, alcunharamno de tolo os finórios que se
sabem arranjar sem escolher os
meios, (…), e ele, porém, seguiu
avante, na propaganda do seu
nobre ideal, com a independência
e desinteresse pessoal que
formavam o fundo do seu
caracter”, escreveu A. Infante, um
amigo dos tempos de Guimarães.
Num outro artigo, Albino Bastos
lembrou que João Crisóstomo
fez de “O Desforço” um jornal
que revelou “os escândalos das
oligarquias” e as suas páginas
mostraram “ao povo o caminho
que deve seguir e, à maneira dos
verdadeiros liberais, atira aos
jesuítas o repto varonil, fulminandoos com artigos que para os loiolas
são trovoadas aterradores, para

mim, republicano, revolucionário,
são cintilações estonteantes”.
No mesmo artigo, publicado em
Fevereiro de 1897, considera
João Crisóstomo como “um
valente aliado da democracia”,
cuja morte “veio enlutar o partido
que se vangloriava de o contar
por adepto”, ele que era “um dos
vultos mais distintos do partido
republicano”.
ESPÍRITO VOLUNTARIOSO
Todos os anos, a corporação dos
Bombeiros Voluntários de Fafe
realiza uma romagem especial.
Alinham-se os bombeiros em
formatura e seguem, com as
fardas de gala, até ao cemitério
de Moreira do Rei, à campa do
seu fundador para homenageá-lo
com coroas de flores e toques de
honras militares.
João Crisóstomo foi o fundador
da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Fafe
e principal mentor do projeto
que teve início numa reunião de
cavalheiros, realizada em 21 de
abril de 1890. Após a fundação
da corporação foi nomeado como

UMA VIDA EM VERSOS
Versos é o título do livro publicado
postumamente pelo amigo
pessoal e editor de “O Desforço”,
Artur Pinto Bastos. Um pequeno
mas denso bouquet de poemas
intensos, românticos, reunidos a
pedido do seu autor em leito de
morte. O livro dos poemas só viu a
luz do dia seis anos após a morte
de João Crisóstomo e assinalou
uma homenagem que os amigos
mais próximos lhe quiseram
deixar. A obra foi dedicada à mãe
e aos amigos do poeta e vendida a
400 reis.
O cunho profundamente
romântico, amargo e tristonho
dos seus poemas rivaliza com
a beleza das palavras que
compõem cada um deles.
Não viveu o tempo suficiente
para fazer nascer um grande
poeta. Dez anos mais novo que
Cesário Verde, João Crisóstomo
apresentou um percurso de
vida carregado de coincidências
impressionantes com a vida do
poeta de Lisboa. Tão expressivas
quanto inexplicáveis: os dois
poetas faleceram com 31 anos
(Cesário Verde de tuberculose,
João Crisóstomo afetado por
doença cardíaca), escreveram
para os mesmos jornais nacionais
da época (como o Diário de
Notícias), viveram entre o campo
e as cidades, não concluíram os
estudos universitários (Cesário
nas Letras, Crisóstomo no
Direito), as obras poéticas de
ambos foram publicadas por
amigos, a título póstumo, e até as
características estéticas das duas
escritas apresentam similaridades,
incluindo no idealismo.
João Crisóstomo partiu
acreditando que os ideais “têm o
perfume das flores, a estonteação
e a alegria das noites queridas”.
A justa homenagem que merece
continua adiada. ●
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desporto e aventura

DiverLanhoso & DiverFantasia

Bem-vindo ao mundo da FANTASIA
Com toda a diversão em segurança
O Parque Aventura DiverLanhoso, na Póvoa de
Lanhoso, é o maior parque ibérico de desporto
aventura e encontra-se sob a gestão da DiverNatureza e Aventura, uma empresa vocacionada
para a gestão de áreas de lazer, divertimento e
promoção de atividades ao ar livre, gerindo também
a DiverOutdoor e a DiverAlmourol - Região Aventura
situada na confluência dos rios Tejo e Zêzere, na
zona de Almourol, que replica a oferta de Lanhoso
mas aumenta a oferta de atividades náuticas.
Valorizando o meio ambiente e tirando partido das
particularidades de cada uma das regiões onde os
parques se situam, a Diver proporciona verdadeiros
desafios à adrenalina em perfeita comunhão com
a natureza, inspirando respeito pelo próximo e
pelos quatro elementos: água, ar, fogo e terra. Uma
verdadeira viagem ao “Centro do Ser Humano”, onde
quer que este se encontre. A norte e a sul, onde o
divertimento e a paixão pela Natureza nos levar!
O Parque Aventura Diverlanhoso é um espaço único
que engloba num só lugar, atividades desportivas
de aventura e natureza, alojamento, restaurante
(dispõe de 140 lugares sentados e de um menu
extremamente variado e rico, dispõe ainda de
uma maravilhosa esplanada com uma paisagem
deslumbrante) e salas multiusos. Em contacto

permanente com a natureza, o cliente dispõe de
atividades tão variadas como: slide de 350 metros,
circuito de 38 pontes suspensas, canoagem, caça
ao tesouro, via ferrata, rappell, paintball, passeios de
jipe, mina labirinto, tiro ao alvo, escalada, orientação
noturna, BTT, salto de pêndulo, golfe de montanha...
E tudo o resto que possa imaginar!
Complementando estes serviços, dispõe ainda de
10 casas rústicas de troncos de madeira, equipadas
com kitchenette, televisão e aquecimento, com
capacidade para 4, 6, 8, 10 ou 80 pessoas. As salas
multiusos com capacidade para 300 e 100 pessoas
dotam o espaço de ainda mais versatilidade.
Sendo o único parque aventura com certificação de
qualidade, o DiverLanhoso é o espaço ideal para
escolas, empresas, associações, famílias ou grupos
de amigos.
Uma das formas recomendadas para se deslocar
em grupo até ao DiverLanhoso é o autocarro, e a
ARRIVA proporciona as condições ideais. “Ter a
ARRIVA como nosso parceiro facilita-nos em muitos
casos as visitas ao nosso parque. A taxa de visitas
é muito elevada, especialmente crianças e grupos
de jovens. Ao terem de recorrer, muitas vezes, ao
aluguer de um serviço de transporte, com esta
parceria com a ARRIVA facilitamos a deslocação

aos nossos clientes, proporcionando-lhes não só
toda uma jornada de diversão como do modo de cá
chegar, fazendo já preços com transporte integrado,
da nossa confiança e de forma económica. Assim,
a ARRIVA é, sem dúvida, um valor acrescentado,
tanto diariamente para os pais, que têm uma solução
de deslocação do seu filho para a escola, como
no nosso caso específico, ao oferecer um serviço
completo às escolas que nos visitam. Muitas vezes o
fator transporte é decisivo numa visita escolar. Com
esta parceria oferecemos um serviço “chave na mão”
em que o cliente tem tudo incluído desde o momento
da saída à chegada.” Salientou Ricardo Rodrigues,
diretor de Marketing.
No DiverLanhoso, conta ainda com a Rafting
Atlântico, uma empresa turística constituída por
uma equipa de guias certificados, com uma forte
especialização nas atividades de águas bravas,
sendo uma das únicas entidades que organiza
cursos de iniciação nesta disciplina para adultos
e crianças. Os monitores ensinam principiantes e
os mais experientes a conhecer os rios para gozar
e apreciar estas paisagens selvagens com toda a
confiança e segurança.
A DiverOutdoor opera por todo o país e alémfronteiras, tem à sua disposição um leque bastante
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alargado de atividades de rua, apresentando-se com
um conceito capaz de diferenciar a imagem de um
evento ou, de uma forma original, a apresentação
de um novo produto, gerando emoções em todos os
seus participantes. Para todas as necessidades a
DiverOutdoor tem uma solução, pois dispõe de uma
equipa dinâmica, profissional e experiente que trabalha
sempre com equipamentos de altíssima qualidade,
e que ajudará a desenvolver e operacionalizar o
produto ideal, à sua medida, para a satisfação total dos
objetivos do seu evento, com a máxima dedicação,
eficácia e, sobretudo, segurança. ●

DIVER FANTASIA
20 de Maio a 02 de Junho | 10H30 às 17H30
É um lugar de sonho à espera de ser explorado,
desde os mais pequenos aos maiores, ou até
mesmo em família.
O Parque Aventura DiverLanhoso vai transformar-se
num mundo de fantasia e aventura. Aqui encontrará
muita animação e diversão, mas, acima de tudo
muita aprendizagem nos ateliers disponíveis que
farão certamente as delícias de miúdos e graúdos
numa descoberta constante!
ATIVIDADES ENCANTADAS
PALCO DO RISO: Espaço de gargalhada e animação
onde não vão faltar trapalhadas e palhaçadas (às
10:45h e às 14:30h).
PALCO DO CONTO: Um conto tradicional contado por
atores de uma forma muito divertida (às 11:30h e às
15:30h).
PALCO DA DANÇA: A Música, Ritmo e Movimento
serão um estímulo para pôr
todos a dançar (às 11:30h e às 15:30h).
TENDA DE PINTURA E DE RECICLAGEM: Através de
vários materiais os participantes irão ser convidados
a construir verdadeiras obras de arte (funcionamento
permanente).
PALCO MUSICAL: O verdadeiro musical que deixará
todos encantados pela
sua magia (às 10:45h e às 14:00h).
TEATRO DE FANTOCHES: Num cenário com a
envolvência da montanha, um teatro de fantoches
certamente irá fazer a delícia de todos (10:45h, 11:45h,
12:05h, 14:00h, 15:00h, 16:00h,17:00h).
ESCALADA: Só os mais aventureiros chegarão ao
topo (funcionamento permanente).
PARQUE DE INSUFLÁVEIS: Saltos e gargalhadas
serão aqui uma constante (funcionamento
permanente).
CERCADO DE ANIMAIS: Aqui vamos poder observar
várias espécies de animais a viver em contexto

selvagem (funcionamento permanente).
“Também nesta iniciativa a ARRIVA é um parceiro
fundamental. Em termos de transporte facilitamos a
deslocação a preços competitivos a todos aqueles que
queiram vir ao mundo de fantasia que acontecerá na
DiverFantasia. Em relação à divulgação, a ARRIVA lida
diariamente com aquele que é o nosso público, com
aqueles que nos visitam com regularidade, pelo que
é um meio muito forte de divulgação, para além de
que tem a sua área de ação muito próxima do nosso
parque e em especial deste evento.” Referiu Ricardo
Rodrigues ao ARRIVA Jornal, acrescentando que na
sua visita à DiverFantasia será imperdível: “desfrutar
de um mundo de fantasia e de sonho para qualquer
criança, sendo imperdível ter todo um dia repleto de
atividades, plenas de diversão”. Aproveitando ainda
para destacar que o parque DiverLanhoso está a
apostar no contacto com as escolas e na divulgação
desta atividade, pelo que espera atingir um número
elevado de visitas. “Só assim fará sentido para nós
e para aqueles que nos visitarão, ser um mundo de
interatividade e amizade!”
PREÇOS
Adultos - 12€
Crianças - 11€
Grupos (superiores a 25 pessoas) - 10€ (Oferta de
entrada de 1 acompanhante por cada 12 crianças).
Almoços: Crianças até aos 12 - 6€; Adultos - 7€.
Famílias: com mais de 4 pessoas tem 5% de desconto.
Crianças até aos 2 anos têm entrada gratuita na
compra de um bilhete de adulto.
PREÇO DE TRANSPORTE
Para grupos superiores a 25 pessoas para os
concelhos de Barcelos, Braga, Fafe, Felgueiras,
Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim,
Santo Tirso, Trofa, Vieira do Minho, Vila do Conde,
V. N. Famalicão e Vizela: 26 a 45 pessoas - 6€ por
pessoa; mais de 45 pessoas - 5€ por pessoa.
pub

INFORMAÇÕES E RESERVAS
DiverLanhoso
Lugar de Porto de Bois – Oliveira
4830-602 Póvoa de Lanhoso
T.: 253 635 763 | TM. 962188854
info@diver.com.pt
www.diver.com.pt
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receitas irresitíveis


Lombo de cherne corado, milhos de amêijoas e

POLVO EM VERSÃO LAGAREIRO

presunto bísaro e Caldo de amêijoas à Bulhão Pato

COM PÃO CROCANTE DE AZEITONA

Chef Hermínio Costa. Egoísta . Póvoa de Varzim

Chef Marco Gomes. Foz Velha. Porto

INGREDIENTES
Cherne; amêijoas; presunto Bísaro; caldo de peixe; sêmola de milho; azeite; limão;
pimenta preta; flor de sal; coentros; vinagre; cebola; alhos; erva aromática.
PREPARAÇÃO
Corar os lombos de cherne em azeite (previamente temperados com flor de sal e um
pouco de pimenta). De seguida, levar ao forno para acabar de passar. Num tacho, colocar
a cebola a refogar com o azeite e ainda um pouco do presunto picado. Depois adicionar
um pouco de caldo, juntar a sêmola de milho e deixar cozer lentamente. Num tacho ao
lado, abrir as amêijoas com azeite, dente de alho, coentros e sumo de limão. Deixar
arrefecer um pouco, retirar as cascas das amêijoas e dividir o caldo em duas partes. Uma
dessas partes deverá ser adicionada aos milhos, assim como algumas das amêijoas
e umas gotas de vinagre. Quando os milhos estiverem cozidos colocar um pouco num
prato fundo e, por cima deste, colocar o lombo do peixe, algumas amêijoas e regar com o
restante caldo.

8 PESSOAS
INGREDIENTES
1 Polvo (4/5kg); 0,200kg cebola; 0,160kg
pão de trigo; 0,700kg batata “cartão”;
0,260lt azeite extra virgem; 0,008lt
vinagre de vinho tinto; 0,150kg pimento
verde; 0,150kg pimento vermelho;
0,020kg alho; 1 molho salsa; q.b. sal,
louro e azeitonas sem caroço.

PREPARAÇÃO
Cozer o polvo em água com, cebola cortada ao meio e louro. Separar os tentáculos e
abrir ao meio longitudinalmente. Lavar as batatas com casca e assar no forno com sal
durante 45 min./180ºC. Fazer uma cebolada com azeite, cebola às rodelas, alho picado
e os pimentos em juliana. Temperar a gosto. Grelhar o polvo. Após grelhado regar com
azeite e levar ao forno durante 5 min./180ºC. Cortar o pão em fatias finas polvilhar com
azeite e azeitonas previamente bem picadas. Levar a desidratar.


RABO DE BOI,TERRINA DE FOIE GRAS

MOUSSE DE CHOCOLATE NEGRO COM MARACUJÁ

E COGUMELOS CANTARELOS

Chef André Magalhães. Taberna da Rua das Flores . Lisboa

Chef Arnaldo Azevedo. Palco. Hotel Teatro. Porto

8 PESSOAS
INGREDIENTES
4dl de leite gordo; 450g chocolate negro 70%
ralado fino; 5cl licor de maracujá; 7,5dl natas;
4 maracujás; 120g açúcar; 1d água.
INGREDIENTES
Rabo de boi; terrina de foie gras; cogumelos cantarelos;
pão saloio; flor de sal; aipo; cebola; cenoura; alho francês;
sementes de coentro; cravinho.

PREPARAÇÃO
Estufar o rabo de boi juntamente com os legumes, saltear os cogumelos cantarelos.
Cortar umas fatias muito finas de pão e levar ao forno. Esfiar o rabo de boi depois de
cozinhado e retirar os ossos. Cortar fatias de foie. Empratar a gosto.

PREPARAÇÃO
Bater as natas até ficarem quase firmes mas ainda maleáveis. Ferver o leite e retirar
do lume. Demolhar as folhas de gelatina em água fria, espremer bem e incorporar no
leite quente misturando bem com umas varas. Colocar o chocolate ralado numa taça
fria e incorporar metade do leite mexendo bem. Juntar gradualmente o restante leite até
a mistura estar bem homogénea, incorporar o licor de maracujá. Deixar arrefecer até
estar tépido (40ºC). Incorporar as natas batidas envolvendo bem. Servir em taças de
vidro ou pequenos frascos de compota como na fotografia e refrigerar durante 2h.
Fazer uma calda com a polpa dos maracujás e o açúcar, fervendo em lume brando até
ganhar ponto de xarope. Arrefecer e servir sobre a mousse no momento de ir à mesa.
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horóscopo

Touro | 21.04 a 21.05

Depois de uns meses em que as coisas
pareciam paradas, tudo começa a
acontecer. Estará mais apto a colocar
o melhor de si nas suas ações. Será
procurado pelas pessoas para que
possa partilhar a sua boa energia com
elas. Aproveite essa fase, com abertura
e tranquilidade. Financeiramente tudo
correrá melhor. Poderá lançar-se em
projetos de longo prazo e de grande
extensão para o futuro. Previna-se das
alergias.

Virgem | 24.08 a 23.09

Uma vida social agitada e o vislumbre de
um novo amor estarão no seu caminho.
Será um momento ímpar na sua vida.
Aproveite e aprenda com as pessoas
que o rodeiam, será útil para o seu
futuro. É um momento de expansão de
horizontes que lhe trará ferramentas para
que possa vencer os próximos desafios,
quer pessoais como profissionais. O seu
casamento poderá passar por alguns
sobressaltos mas tudo se resolverá com
calma e tranquilidade. Alimente-se melhor.

Capricórnio | 22.12 a 20.01

Junho será de grandes perspetivas, quer
a nível profissional, quer a nível pessoal.
O relacionamento com as pessoas que
ama será bastante positivo assim como os
programas em família. O seu lado lutador
e otimista serão fundamentais. Algumas
surpresas agradáveis vão deixá-lo com a
cabeça na lua, no entanto recomenda-se
que tenha atenção na hora de decidir o que
é melhor para si. A nível profissional, depois
de tanto batalhar finalmente poderá ver o
seu trabalho reconhecido. Para os que estão
sós, novas pessoas podem fazer toda a
diferença. A nível saúde, mês marcado por
grande vitalidade.

Gémeos | 23.05 a 21.05

Será um período de reflexão e
recolhimento. Avalie o que realmente o
faz feliz e satisfaz as suas necessidades.
É importante que seja bastante honesto
consigo mesmo para poder, no futuro,
atuar com congruência. O setor das
finanças vai estar atribulado, com gastos
inesperados, evite gastos supérfluos. No
amor tudo normal. No emprego não terá
conflitos. Tente fazer umas caminhadas
longas para encontrar o equilíbrio físico e
psicológico.

Balança | 27.09 a 22.10

Caranguejo | 22.06 a 23.07

Será o momento certo para realizar
novos acordos e parcerias. É o momento
para curar velhas feridas e ajustar o
compasso do casal em direção a um maior
entendimento. Só tome cuidado para não
realizar os ajustes do ponto de vista dos
seus próprios interesses. Saia de casa, vá
com os amigos às festas e demais eventos.
Você estará propício à socialização. Os
amigos serão um ótimo referencial nessa
fase. Mas tenha cuidado com alguns
colegas de trabalho que se dizem seus
amigos sem o serem. Vá ao dentista.

Escorpião | 23.10 a 22.11

Chegou a hora de perceber o que é que
lhe estava a trazer problemas e agir
desfazendo-se das energias negativas.
No trabalho, apesar das exigências,
conseguirá por tudo a funcionar e, apesar
de ser uma prioridade, terá de fazer um
esforço por conseguir equilibrá-lo com
a sua vida pessoal e sentimental para
que tudo corra bem. Novos desafios
serão superados. Com as mudanças de
temperatura poderá constipar-se mais,
tome vitaminas.

Será uma boa fase nos relacionamentos
a dois, com amor e generosidade, o que o
deixará muito satisfeito. Vai sentir vontade
de viajar, aproveite o momento para
não apenas relaxar, mas também para
namorar. Na empresa sentirá algumas
dificuldades, vai passar por momentos
difíceis com projetos muito exigentes.
Não se distraia e aposte na ajuda dos
seus colegas para superar o desafio. Com
atitude positiva e empenho tudo correrá
bem. Tenderá a sofrer de azia.

Aquário | 21.01 a 19.02

PEIXES | 20.02 A 20.03

Este período vai requerer alguns
sacrifícios, ao nível profissional e
financeiro. Tente sair e divertir-se mais,
convide alguém muito especial que lhe
faça os olhos brilhar. No trabalho não fique
desesperado. Se, profissionalmente, as
coisas parecem não correr bem, tenha
calma, pois tudo tem solução, basta que se
empenhe mais e procure novas soluções
para atingir o objetivo, afinal o seu lema de
vida sempre foi o de concluir tudo o que
começa. Poderá surgir uma inflamação
nas gengivas, tenha cuidados extra com a
saúde oral.

A amizade e o equilíbrio interior serão as
grandes marcas deste período na sua vida.
Estará muito favorável ao romance. Poderá
conseguir conquistar aquela pessoa com
quem sonhava. Tenha a ousadia de sonhar
e corra atrás dos seus sonhos! Os seus
amigos serão uma grande valia para a sua
estabilidade. Apoie-se neles para conseguir
a força que lhe falta nos momentos mais
difíceis, pois apesar de tudo parecer
estar bem, sentir-se-á algo deprimido.
No emprego seja mais justo com os seus
colegas, especialmente na distribuição de
tarefas. Essa atitude será apreciada por
todos. Na saúde tudo estará bem.

Leão | 24.07 a 23.08

Será questionado sobre os caminhos que
seguido na carreira. A pergunta que fará
a si mesmo é se o seu trabalho realmente
é o campo ideal para colocar em prática
os seus mais profundos valores. É um
momento de teste. As suas necessidades
íntimas falarão mais alto, e pode ser que
muita coisa não tenha efetivo valor. Mas
não relaxe nas suas tarefas e não deixe
de dar atenção à pessoa amada. Mas será
fundamental fazer algumas mudanças.
Previna-se do sol.

Sagitário | 23.11 a 21.12

Sentirá um grande tumulto interior, uma
agitação que virá do fundo do seu ser.
Algo necessita ser compreendido e curado
por meio de uma mudança de atitudes.
Mudança que você se tem recusado a
fazer, mas que terá de acontecer, seja pelo
amor ou pela dor. Estará mais propício a
gastar sua energia criativa com o trabalho,
quando, na verdade, deveria fazer isso
cuidando do próprio corpo e do equilíbrio
da sua saúde. Haverá uma melhoria nessa
área, mas desde que cometa excessos.

Carneiro | 21.03 A 20.04

As finanças serão a sua prioridade. Para
além de se restabelecer de alguns gastos
extra, terá de começar a juntar dinheiro para
as férias, de outra forma não conseguirá
fazer aquela viagem com que tanto sonha.
Terá alguns conflitos familiares, tenha calma
e não se exalte, de nada ajudará a resolver
os problemas. Passe mais horas com as
crianças e mostre à sua cara-metade que
realmente têm uma relação sólida e estável.
No emprego nada de novo, mantenha
o ritmo. Na saúde poderá sentir alguma
fraqueza, cuide da sua alimentação.

