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ExpoExpoExpoExpoExpoGuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães 2008 2008 2008 2008 2008
Uma vez mais a Arriva esteve presente na
ExpoGuimarães 2008.
Este ano cerca de 20 mil pessoas visitaram o
certame que decorreu no Multiusos de Gui-
marães entre 22 a 25 de Maio, por iniciativa
da Tempo Livre, Câmara Municipal de Gui-
marães e Associação Comercial e Industrial
de Guimarães.Esta foi considerada de uma
forma geral por expositores e visitantes, como
uma das melhores edições da feira multi sec-
torial. Participaram na ExpoGuimarães uma
centena de expositores em representação
de 20 sectores de actividade e oriundos de
11 concelhos das regiões do Norte e Centro
do País. Registou também, pela primeira vez,
a presença de muitas empresas da Galiza e
a grande adesão de expositores levou a or-
ganização a criar um espaço outdoor que
constituiu uma inovação a melhorar na pró-
xima edição. Contrariando as dificuldades e
uma conjuntura sócio-económica desfavo-
rável, o tecido empresarial da região marcou
presença e contribuiu determinantemente
para o sucesso do evento. O Governador Civil
do distrito de Braga, Fernando Moniz, presi-
diu à sessão de inauguração da ExpoGui-
marães 2008, tendo enaltecido o trabalho
realizado pela organização. Fez-se acom-
panhar da inauguração pelo Presidente da
Câmara Municipal, António Magalhães e di-
versas outras individualidades.
Tecendo algumas considerações de moti-
vação aos participantes, referiu no seu dis-
curso inaugural que “a união de esforços é
a forma mais eficaz de contrariar e vencer

os momentos difíceis”.António Magalhães,
Presidente da Câmara Municipal de Guima-
rães, reconhecendo a feira multi sectorial
de Guimarães como “uma montra funda-
mental para mostrar e potenciar as empre-

Este serviço entra, assim, no segundo ano embora que englobe uma
nova oferta: o Passe Sénior de Verão.
Assim, todos os portadores de passe estudante e titulares de passe de
terceira idade podem viajar a um preço reduzido em todos os 13
Concelhos onde a rede da Arriva opera, incluindo os Transportes
Urbanos de Famalicão (TUF) e Transportes Urbanos de Guimarães
(TUG).
Estes produtos além de serem um incentivo ao uso dos transportes
públicos, permitem aos nossos clientes viajar nas redes das três em-
presas, dando-lhes assim a oportunidade de visitarem e conhecerem
todas as localidades servidas pelas nossas empresas.

A Arriva PorA Arriva PorA Arriva PorA Arriva PorA Arriva Portugaltugaltugaltugaltugal
lançou o seu novolançou o seu novolançou o seu novolançou o seu novolançou o seu novo
Passe de VPasse de VPasse de VPasse de VPasse de Verãoerãoerãoerãoerão

sas”, realçou que “este tipo de apostas cri-
am sempre oportunidade de negócios e te-
mos de mostrar, com qualidade, aquilo de
que somos capazes”.
Durante a inauguração tanto o Governador

Civil como o Presidente da Câmara dedica-
ram algum tempo para poderem visitar o
nosso stand de forma a se inteirarem das
mais recentes iniciativas da Arriva quer a
nível local quer regional.

Até ao final do mês de Agosto, os idosos
com mais de 65 anos de idade podem via-
jar até à praia gratuitamente. A iniciativa é
da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, que oferecer bilhetes de auto-
carro para as praias de Póvoa de Varzim e
Vila do Conde.
No total, serão distribuídos mais de dez mil
bilhetes, sendo que cada um pode adquirir
bilhetes para um máximo de três viagens
gratuitas para as cidades balneares, que
podem ser realizadas em qualquer dia da
semana (fim-de-semana e feriados incluí-
dos), até ao final do Verão.
A iniciativa, que deverá abranger mais de
três mil idosos famalicenses, é uma das prin-
cipais medidas da política municipal de
apoio e valorização à terceira idade.
Para o presidente da edilidade famalicense,
Armindo Costa, “ao oferecer viagens à praia
a Câmara Municipal está a proporcionar aos
seniores momentos de alegria, convívio e
bem-estar promovendo um estilo de vida
mais activo e contribuindo para a melhoria
da saúde, autonomia e qualidade de vida
dos seniores do concelho”.

ParParParParParceria ceria ceria ceria ceria entrentrentrentrentreeeee
a Câmara dea Câmara dea Câmara dea Câmara dea Câmara de
FamalicãoFamalicãoFamalicãoFamalicãoFamalicão
e a e a e a e a e a ArrivaArrivaArrivaArrivaArriva
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Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,

Esta nona edição do ARRIVA Jornal vai ser
publicada no mês de Agosto que, nos dias
de hoje, é o mês em que mais Portugueses
gozam as suas merecidas férias.
Nós, na ARRIVA, não paramos e, embora
alguns como eu estejam a desfrutar de um
curto período de férias, os nossos servi-
ços continuam a funcionar e, conforme
prometido na edição anterior, neste Verão
estão à disposição dos nossos clientes

novos títulos de transporte e serviços me-
lhorados para a praia.
A adesão verificada às nossas ofertas e ser-
viços no primeiro mês de operação – Julho
– permite-nos reafirmar a nossa convicção
de que somos “o parceiro de férias” de um
número crescente e significativo de pesso-
as residentes nas nossas áreas de opera-
ção.
O projecto das novas instalações foi apre-
sentado publicamente na presença do
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câma-
ra Municipal de Guimarães, Dr. António
Magalhães, e mereceu elogios tanto das
Entidades Públicas da administração local
como da generalidade da imprensa.
A obra começou no dia 5 de Maio de 2008 e
as novas instalações continuam a ser
construídas em bom ritmo pelo que, estamos
confiantes, passaremos a dispor dessa nova
infra-estrutura no quarto trimestre de 2008,
o que nos ajudará sobremaneira na nossa
vontade de lhe prestar um cada vez melhor
serviço.
Todos os autocarros adquiridos para refor-
çar e melhorar a nossa frota dos TUF, TUG e
ARRIVA já entraram em serviço e os nossos
clientes já estão a aproveitar do conforto
que essas novas viaturas vieram trazer aos
nossos serviços.
Mais uma vez marcamos presença com um
stand na ExpoGuimarães e, pelos contac-
tos que aí recebemos, pudemos aperceber-
nos do carinho com que os nossos clientes
olham para as nossas iniciativas.
Também, uma vez mais, colaboramos acti-
vamente, nomeadamente através dos TUG

ficha técnicaficha técnicaficha técnicaficha técnicaficha técnica
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Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva

da ARRIVA Portugal)

>>> editorial

nas celebrações do dia Mundial da crian-
ça, contribuindo, estamos certos, para o
sucesso dessa iniciativa. Dessa nossa
colaboração, como dos outros aspectos
por mim referidos neste editorial, irá ter
oportunidade de ler reportagens desenvol-
vidas mais adiante neste número deste seu
jornal.
Quando o próximo número do ARRIVA Jor-
nal chegar à sua mão já estaremos em ple-
no andamento do novo ano lectivo 2008/
2009, permita-me por isso caro/a Leitor/a
desejar a todos os estudantes os melhores
sucessos nesse ano que se avizinha.
Espero nesse próximo número do ARRIVA
Jornal estar em condições de lhe anunci-
ar a concretização de novas ofertas co-
merciais - muito úteis para esse segmento
dos nossos clientes, que são os estudan-
tes – e que estamos neste momento a ne-
gociar com diversas Autarquias.
Na esperança de que este Verão dê lugar
a um Outono de esperança para todos,
despeço-me desejando que a leitura des-
te nosso jornal seja do seu agrado, e agra-
decendo-lhe a atenção e dedicação de-
monstradas.

inscrito no ICS com o n.º inscrito no ICS com o n.º inscrito no ICS com o n.º inscrito no ICS com o n.º inscrito no ICS com o n.º 125134
depósito legal depósito legal depósito legal depósito legal depósito legal | 264746/07
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publicação gratuita

propriedade e ediçãopropriedade e ediçãopropriedade e ediçãopropriedade e ediçãopropriedade e edição |
ARRIVA Portugal – Transportes Ldª
Rua Eduardo Almeida, 162 – 2º Sala C, 4810 – 440 Guimarães
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A Arriva Portugal vai investir 4,7 milhões de
euros na construção das novas instalações,
na freguesia de Pinheiro, em Guimarães. A
empresa prevê a optimização dos serviços
de transportes colectivos do concelho e o
aumento da capacidade de parqueamento
de viaturas. O projecto da obra, a concluir
até Outubro de 2008, foi publicamente apre-
sentado, no dia 30 de Maio, no Hotel de
Guimarães, a um conjunto de entidades
públicas e privadas da região.
O presidente da Câmara Municipal de Gui-
marães, António Magalhães, reconheceu a
importância do projecto para arrumar o
aparcamento das viaturas de transporte,
permitindo assim que “a auto-estrada che-
gue ao centro da cidade”. Também o presi-
dente da Arriva, Manuel Oliveira, defendeu
a relevância da obra para a empresa, bem
como para Guimarães.
Este investimento representa, para Manuel
Oliveira, um voto de confiança da
multinacional inglesa na actividade da
Arriva, em Portugal. Com a nova sede, a
empresa demonstra que está “cá para ficar
e ser, cada vez mais, uma referência nesta
actividade”, realçou. O presidente da Arriva
aproveitou ainda a oportunidade para agra-

ARRIVARRIVARRIVARRIVARRIVA PorA PorA PorA PorA Portugal tugal tugal tugal tugal investe investe investe investe investe 4,7 milhões4,7 milhões4,7 milhões4,7 milhões4,7 milhões
em novas infra-estruturas emem novas infra-estruturas emem novas infra-estruturas emem novas infra-estruturas emem novas infra-estruturas em     GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães

> > > > >
decer o apoio do presidente da Câmara
Municipal de Guimarães e do construtor
Combitur que, através do sócio-gerente José
Arantes, se empenhou profundamente para
que fosse possível encontrar a solução apre-
sentada.
Já o presidente da AIMinho, António Mar-
ques, defendeu que o projecto representa
uma aposta na inovação. “Numa altura de
grande incerteza no país, a Arriva arriscou,
acreditou”, acrescentou António Marques,
realçando ainda a importância do apoio das
autarquias neste tipo de projectos. Neste
aspecto, também António Magalhães defen-
deu a necessidade de “dar a mão a quem
sabe para sermos úteis para a comunidade
e agradeceu o contributo da Arriva. “Somos
parceiros fiéis e não descuramos o apoio
de quem sabe”, rematou.
A obra, que ocupa um terreno de mais de
21 mil metros quadrados, já começou no
Lugar do Casal da Arca de Cima, na fregue-
sia de Pinheiro. A cargo da Combitur, o pro-
jecto da Arriva inclui a construção de ofici-
nas, espaço para serviços administrativos,
balneários e posto médico, um parque de
recolha de autocarros e um parqueamento
para ligeiros.

Marco António Lindo
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É preocupação
da Arriva

reduzir ao
máximo os

consumos de
energia.

> > > > >
Da autoria do arquitecto Vieira de Melo, o
projecto pretende ser “um referencial para
a Arriva e para Guimarães”. Com capaci-
dade para albergar uma centena de auto-
carros, a nova sede estará situada numa
zona mais periférica, com uma topografia
privilegiada, sendo possível criar “condi-
ções novas e ímpares”, defendeu.
A concepção e a construção do espaço
revelam uma forte preocupação com o am-
biente, nomeadamente pela utilização de
materiais ecológicos. A Arriva pretende
conceber um edifício modelo, estando pre-
parado para o uso de energias renováveis,
como uma turbina eólica e painéis sola-
res. Está ainda previsto o reaproveitamento
de águas com a recolha das pluviais e de
lavagem, através de um depósito enterra-
do com Câmara de separação de
hidrocarbonetos.
A infra-estrutura, pela sua localização em
zona de construção de transição e pelas

características inerentes ao seu normal
funcionamento, pretende criar o menor im-
pacto possível na paisagem, pelo que apre-
senta cuidados especiais na sua relação
com o que já existe. Reforça assim as rela-
ções com a paisagem ao intervir o menos
possível na topografia.
A eficiência energética está também na
génese do projecto, sendo preocupação
da Arriva reduzir ao máximo os consumos
de energia, “através de uma boa exposi-
ção solar e da criação de elementos de
ensombramento”, referiu Vieira de Melo, ti-
rando o máximo partido da luz natural.
Diminuir o impacto sonoro é outro dos ob-
jectivos da Arriva. Daí a necessidade de
criar, entre o edifício administrativo e oficinal,
um “espaço intermédio de silêncio”, salien-
tou o arquitecto. Por outro lado, a área cen-
tral para aparcamento estará coberta por
uma cortina arbórea o que permitirá um
melhor enquadramento paisagístico.

Novas instalaçõesNovas instalaçõesNovas instalaçõesNovas instalaçõesNovas instalações
com com com com com prprprprpreocupaçõeseocupaçõeseocupaçõeseocupaçõeseocupações
ambientais e energéticasambientais e energéticasambientais e energéticasambientais e energéticasambientais e energéticas
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Foram transferidos temporariamente da TST,
Transportes Sul do Tejo, para a Arriva Portu-
gal Transportes dois autocarros articulados
de 78 lugares para o serviço “Vamos à Praia”,
aumentando assim a capacidade de trans-
porte naquela carreira que liga Fafe e Gui-
marães à Póvoa do Varzim, via Auto-Estra-
da.

AutocarrAutocarrAutocarrAutocarrAutocarros da TSTos da TSTos da TSTos da TSTos da TST
rrrrreforçam serviço “eforçam serviço “eforçam serviço “eforçam serviço “eforçam serviço “VVVVVamos à Praiaamos à Praiaamos à Praiaamos à Praiaamos à Praia”””””

Novos Novos Novos Novos Novos autocarrautocarrautocarrautocarrautocarrososososos
MerMerMerMerMercedes cedes cedes cedes cedes rrrrreforçameforçameforçameforçameforçam
frfrfrfrfrota ARRIVota ARRIVota ARRIVota ARRIVota ARRIVAAAAA

A Arriva Portugal Transportes recebeu no-
vos autocarros com chassis Mercedes-
Benz OC500 e carroçaria Viale LE e HF.
Este último com piso mais elevado, High
Floor, destina-se ao serviço da Arriva, tendo
sido concebido para serviços interurbanos,
estando também preparado para efectuar
alugueres e serviços ocasionais.
Além da excelência das qualidades mecâ-
nicas, uma vez mais houve um especial
cuidado na escolha dos materiais a utilizar
no interior dos veículos de forma a garantir
o melhor conforto disponível no mercado

para este tipo de veículos.
Os TUG (Transportes Urbanos de Guima-
rães), por sua vez, contam com mais um
autocarro urbano com carroçaria Viale LE,
isto é, com piso semi-rebaixado, Low Entry.
O mesmo tipo de autocarro entrou em servi-
ço nos TUF (Transportes Urbanos de
Famalicão).
Estes veículos além de rampa para cadei-
ras de rodas vêm equipados com sistema
de “ajoalhamento” que faz com que o auto-
carro baixe a altura ao solo quando para
nas paragens.
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Dia MundialDia MundialDia MundialDia MundialDia Mundial
da Criançada Criançada Criançada Criançada Criança

Dia MundialDia MundialDia MundialDia MundialDia Mundial
da Criançada Criançada Criançada Criançada Criança
em Porem Porem Porem Porem Portugaltugaltugaltugaltugal
Logo desde o início da comemoração do Dia Mundial da
Criança, a 1 de Junho, Portugal participou logo nessa cele-
bração.
Os governantes portugueses achavam importante colabo-
rar em tudo o que mostrasse que se preocupavam com o
bem-estar das nossas crianças!
No entanto, por causa do regime de Salazar, ao princípio
nem tudo correu bem.
Apoiava-se a “Declaração dos Direitos da Criança”, mas
não se fazia nada para que os seus 10 importantes princípi-
os fossem cumpridos.
Depois do 25 de Abril, o Dia da Criança foi mais festejado e
os pequenos portugueses tiveram direito a leis próprias que
ficaram escritas na Constituição da República!
Estas leis estavam relacionadas com a educação, saúde e
família.
A 21 de Setembro de 1990, pouco depois da “ Convenção
dos Direitos da Criança” se tornar uma lei internacional,
Portugal ratificou o documento, ou seja, comprometeu-se a
cumprir o consagrado e obedecer aos seus 54 artigos.

Dia MundialDia MundialDia MundialDia MundialDia Mundial
da Criançada Criançada Criançada Criançada Criança
nos TUGnos TUGnos TUGnos TUGnos TUG

Desde 1950 que o diaDesde 1950 que o diaDesde 1950 que o diaDesde 1950 que o diaDesde 1950 que o dia
1 de Junho é a data  univer1 de Junho é a data  univer1 de Junho é a data  univer1 de Junho é a data  univer1 de Junho é a data  univer-----
salmente consagrada como Dia da Criança. Nes-salmente consagrada como Dia da Criança. Nes-salmente consagrada como Dia da Criança. Nes-salmente consagrada como Dia da Criança. Nes-salmente consagrada como Dia da Criança. Nes-
ta data pretende-se fazer com que não esqueça-ta data pretende-se fazer com que não esqueça-ta data pretende-se fazer com que não esqueça-ta data pretende-se fazer com que não esqueça-ta data pretende-se fazer com que não esqueça-
mos nunca que há direitos que assistem a todasmos nunca que há direitos que assistem a todasmos nunca que há direitos que assistem a todasmos nunca que há direitos que assistem a todasmos nunca que há direitos que assistem a todas
elas e que continuam a ser desrespeitados.elas e que continuam a ser desrespeitados.elas e que continuam a ser desrespeitados.elas e que continuam a ser desrespeitados.elas e que continuam a ser desrespeitados.

TTTTTransurbanos de Guimarãesransurbanos de Guimarãesransurbanos de Guimarãesransurbanos de Guimarãesransurbanos de Guimarães

Tal como é hábito, uma vez mais os Transurbanos associa-
ram-se às festividades do Dia Mundial da Criança que este
ano tiveram lugar a 3 de Junho.
Além de providenciar diversos serviços foram distribuídos
Yô-Yôs, caixas de lápis de cor e balões.
Esta é uma das datas em que tanto a Arriva como as suas
empresas participam na medida do possível nestas inicia-
tivas de carácter social.

> > > > >
Marco António Lindo
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No princípio do Século XIII São Francisco
de Assis enviou para Portugal com a mis-
são de pregar dois dos seus discípulos,
Frade Zacarias e o Frade Gualter.
O aconselhamento era sério. Que fosse fei-
to mais trabalho que palavras porque a re-
comendação divina ia no sentido que ha-
via muita alma por salvar.
Outro objectivo era fundar um convento em
Guimarães para difundir a obra e a visão
Franciscana da caridade.
Quando chegou a Guimarães, Gualter fi-
cou próximo da vila e no sopé do monte de
Santa Catarina em local deste então de-
signado por Fonte Santa, em Urgeses.
A Fonte Santa ou Fonte de São Gualter é
um fontanário em granito ornamentado
com uma cruz e duas piramides. De duas
carrancas e uma cabeça de golfinho jorra
água. Localiza-se na zona sul da Serra de
Santa Catarina, a Serra da Penha, na Fre-
guesia de Urgeses. Junto a este fontanário
existe uma escultura com a imagem de São
Gualter.
Foi neste local que Gualter e Zacarias se
terão refugiado quando da sua peregrina-
ção para Guimarães.
A fonte foi recentemente recuperada. A ima-
gem de São Gualter também é recente já
que veio substituir a original que desapare-

São GualterSão GualterSão GualterSão GualterSão Gualter

ceu ao mesmo tempo que outra em honra a
São João Batista. É de referir que segundo
relatos, em tempos a população festejava o
São João exactamente neste local.
Gualter terá vivido pouco tempo neste lo-
cal já que a pedido dos Vimaranenses veio
para a povoação, mudando o eremitério
para um sítio a meio caminho entre as mu-
ralhas da vila e a fonte, que ficou a ser co-
nhecido por Conventinho de São Francis-
co-o-Velho. Fundou o convento, formou a
comunidade e aí viveu até à sua morte.
Todo o seu comportamento bem como o
que pregava gerou de uma forma geral um
sentimento muito positivo o que justifica a
forma como o povo o irá venerar. A sequên-
cia de actos milagrosos é enorme, regis-
tando-se mesmo alguns junto ao seu pri-
meiro sepulcro.
A fé e a devoção a São Gualter motivada
por todos os milagres registados é tão gran-
de que em 1527 é fundada a Irmandade de
São Gualter.
Cinquenta anos passados a Irmandade e o
povo de Guimarães constroem uma capela
na igreja do Convento de S. Francisco.
Em fins de 1578 a Irmandade é
indulgenciada por Sua Santidade o Papa
Gregório XIII.
Gualter é reconhecido como o padroeiro

de Guimarães. Não há registo que deter-
mine data certa para o inicio da procissão
em sua honra, no entanto, sabe-se que em
Janeiro de 1622 o Rei Filipe III concede
alvará à Irmandade de São Gualter para
renovar a Procissão de forma a que seja
reconhecida camaráriamente.
Segundo e cronista franciscano Frei Manoel
da Esperança refere na Historia Serafica da
Ordem dos Frades Menores de S. Francis-
co na Província de Portugal em 1656, con-
sidera-se provável a sua morte numa data
entre 1256, ano em que ainda participou na
inauguração da Casa de S. Francisco no
Porto, e o ano de 1258. Quanto ao dia, aponta
o mesmo autor o de 30 de Julho e não o dia
2 de Agosto, levando em conta o registo no
Livro dos Óbitos de Santa Cruz de Coimbra.
A data de 2 de Agosto seria a da sua festa,
coincidente com a primeira trasladação dos
seus restos mortais da primitiva campa para
um sepulcro de pedra.
Depois de várias trasladações, acompa-
nhando, sempre, as mudanças dos mon-
ges franciscanos, os restos mortais do san-
to foram depositados solenemente e defi-
nitivamente, em 1577, num sepulcro de
pedra, dourado, numa capela, mandada
construir pelo povo da vila na Igreja de São
Francisco. Mas, em 1746, com a reforma

do templo ao gosto decorativo da época
joanina, desapareceu esta capela e com
ela o altar de S. Gualter, ficando as relíqui-
as sem culto.
Em 1800 foram de novo expostas à vene-
ração dos fiéis no Altar do Descendimento,
com autorização do Marquês de Pombal.
Hoje, este busto-relicário conserva-se na
Sacristia da Igreja, mas sem relíquias.
A partir daqui, nada mais se sabe sobre o
local onde estão depositados os restos mor-
tais de São Gualter, embora se acredite que
estarão sepultados em sítio desconhecido,
no claustro do Mosteiro, para evitar novas
tentativas de furto.
Na Igreja de São Francisco conserva-se
apenas, ciosamente, uma pequena relíquia
das ossadas do santo, num relicário de
ouro e cristal de rocha, que nem sequer
está exposta à veneração pública.
Em meados do Sec. XX a Irmandade de São
Gualter muda-se para a igreja da Real Ir-
mandade de Nossa Senhora da Consola-
ção e Santos Passos, tendo-se por essa ra-
zão feito uma nova imagem de São Gualter,
de corpo inteiro, que foi instalada num al-
tar da igreja. A partir desta data a Solene
Procissão de São Gualter, passou a sair
desta Igreja, sempre, no primeiro domingo
de Agosto.

>>> cultura
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>>> cultura
Marco António Lindo

Situada frente ao actual Largo da República
do Brasil, encontra-se a Igreja de Nossa Se-
nhora da Consolação e Santos Passos, conhe-
cida normalmente por Igreja de São Gualter.
Iniciada em 1769, a igreja de São Gualter foi
provavelmente a última obra concebida por André
Soares o artista bracarense que, no Norte do país,
deu maior uso às potencialidades do barroco e me-
lhor interpretou as possibilidades do rococó de ex-
pressão cristã.
Em termos arquitectónicos, a igreja é rectangu-
lar, com nave única de ângulos côncavos, e
fachada principal ondulada e convexa.
As torres laterais são mais recuadas e foram
erguidas na década de 1860 pelo arquitecto
portuense Pedro Ferreira. Estas não estavam
previstas nos desenhos de André Soares e,
de acordo com algumas gravuras do Século
XIX o aspecto inicial da fachada da igreja
era mais desafogado, fazendo sobressair a
secção central e aumentando o efeito céni-
co de dinamismo, provocado pela ondula-
ção do pano murário.
Esta é, sem dúvida, uma das mais belas igre-
jas da cidade de Guimarães.

Igreja de Nossa SenhoraIgreja de Nossa SenhoraIgreja de Nossa SenhoraIgreja de Nossa SenhoraIgreja de Nossa Senhora
da Consolaçãoda Consolaçãoda Consolaçãoda Consolaçãoda Consolação
e Santos Passose Santos Passose Santos Passose Santos Passose Santos Passos
Igreja de São GualterIgreja de São GualterIgreja de São GualterIgreja de São GualterIgreja de São Gualter

NANANANANAVIO SANTO ANDRÉVIO SANTO ANDRÉVIO SANTO ANDRÉVIO SANTO ANDRÉVIO SANTO ANDRÉ
Convertido em museu, inaugurado a 23
de Agosto de 2001, o Santo André ini-
ciou um novo ciclo da sua vida mostran-
do como foram as pescarias do arrasto
do bacalhau. É também intenção deste
espaço honrar a memória de todos os
seus tripulantes durante meio século de
actividade.
No próximo dia 23 de Agosto será come-
morado o 7º Aniversário da sua inaugu-
ração e, por isso, ao longo do dia várias
iniciativas estão previstas.
Para esse dia sugere-se não só a visita
ao navio como também ao Museu Maríti-
mo de Ílhavo na Av. Dr. Rocha Madahil,
em Ílhavo.
O Navio Santo André pode ser apreciado
e visitado no Cais n.º 10 na Ria de Aveiro
do Porto de Pesca Bacalhoeiro, Gafanha
da Nazaré.
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>>> lendas
Liberta Ribeiro

Na freguesia de Sande existem quatro pene-
dos que correspondem a outras tantas se-
pulturas e relacionam isso com o nome do
lugar, Quatro Irmãos. Quatro irmãos unidos
por uma forte amizade, tratando das terras
que os pais lhes haviam deixado em Sande.
Onde estava um, estavam todos, cada qual
exímio no jogo do pau. Era uma força co-
mum que os movia.
Pois certa vez, o mais velho disse aos de-
mais que tinha o carro aparelhado, que o
mais novo agenciasse uma boa merenda e
os outros dois que tratassem das mantas, pois
iam a uma romaria e decerto chegariam bem
tarde.
À hora aprazada, lá se meteram a caminho e
quando chegaram, boas pessoas como
eram, foram saudados com gritos de alegria
e convites para os comes e bebes. Porém,
aconteceu algo que nunca se passara. Fi-
caram separados. Melhor, o mais novo, às
tantas, viu-se isolado dos manos. E prepara-
va-se para furar a multidão em busca deles,
quando ficou de caras para uma jovem

lindíssima, que lhe sorria. Apesar de pouco
habituado a tais encontros, ele não deixou
de lhe sorrir e não tardou que ambos conver-
sassem animadamente, a ponto de se apai-
xonarem. O moço estava entusiasmadíssimo
e falava muito dos irmãos, pelo que foi ela a
recomendar-lhe que se não precipitasse e
fosse buscá-los para se conhecerem. E ele
assim fez, pedindo-lhe que ela não se afas-
tasse dali, pois não tardaria a regressar.
E o irmão mais novo lá conseguiu atravessar
aquela gente toda a divertir-se e, finalmente,
encontrar os irmãos, que estavam muito pre-
ocupados. Sem dizer mais nada, anunciou
que se ia casar com uma rapariga lindíssima
que conhecera. Os manos não o levaram a
sério, mas, cada vez mais curiosos pela ma-
neira como ele descrevia a moça, quiseram
conhecê-la, outorgando-se o mais velho o
poder de poder optar ele próprio. Assim, em
nome dos manos, foi procurar a jovem. Ape-
sar de demorar a fazê-lo, lá se encontrou com
a rapariga.
Brincando com o fogo, ela disse-lhe que ele

demorara tanto que já os outros manos havi-
am estado com ela e todos ficaram apaixo-
nados. Ora ela gostava também de todos
quatro, pelo que tinha decidido casar ape-
nas com o mais forte, com o mais valente. E a
melhor maneira de se saber qual, era uma
luta entre eles.
Pela primeira vez, na vida dos quatro irmãos,
houve rancor e ódio, pela posse daquela ra-
pariga de artes diabólicas. Lutaram, tendo
primeiro caído o mais velho, seguindo-se-
lhe os outros dois a conheceram o sabor do
pó do chão da feira. O mais novo estava tão
mal que nem sequer se poderia dizer que
era sobrevivente da luta, em que os lódãos
tinham partido cabeças e ossos aos mais
amigos e unidos irmãos de todo o Minho.
Expirou o mais novo nos braços do prior da
freguesia, que não teve dúvidas em ver na-
quilo uma artimanha dos demónios para apa-
nharem aquelas quatro boas almas. Em me-
mória destes quatro irmãos, que eram seus
amigos, fez o prior erguer uma capelinha, e
sobre cada sepultura apareceu um penedo.

Pedro Sem...Pedro Sem...Pedro Sem...Pedro Sem...Pedro Sem...
Direito de RespostaDireito de RespostaDireito de RespostaDireito de RespostaDireito de Resposta

Entre as diversas cartas que recebemos
regularmente, houve uma que nos obri-
gou a uma especial atenção.
A D.ª Maria Constança Brandão Costa
Campos chamou-nos a atenção para uma
inconsistência na lenda “Pedro Sem”.

Passamos a transcrever:
“Pedro Sem é apresentado como
Chanceler do Rei Afonso IV (...) em plena
boda foi anunciada a chagada de bar-
cos vindos do Oriente, cheios de rique-

zas (...). No reinado de Afonso IV, de 1325
a 1357, o Oriente era ainda bem longín-
quo, não nos mandava riquezas por mar
nem havia naus a viajar entre Portugal e o
Oriente nem frota que se fizesse ao mar.
Seria preciso esperar mais de cem anos.
Quem escreve para ser lido publicamente
deve ter um certo cuidado com o que trans-
mite. A cultura vem muito daquilo que le-
mos em jornais e revistas.”

Absolutamente correcto e com toda a ra-
zão. À nossa amiga e cliente agradece-
mos a pronta correcção.
Entretanto, fazendo uma série de consul-

tas, verifica-se que o que acontece é que
a lenda corre séculos e acaba por inte-
grar valores de outras datas.
A lenda remete para uma data posterior,
no século XVI, a existência de um perso-
nagem Pedro Sem que vivia no seu Palá-
cio da Torre. Possuindo muitas naus na
Índia,  e é a partir destas passagens que
se lê  que estavam as suas naus a chegar,
carregadas de especiarias e outros bens
preciosos... decorria a festa de casamen-
to, que durou quinze dias consecutivos,
quando as naus de Pedro Sem se aproxi-
maram da barra do Douro. O arrogante
mercador acompanhado pelos seus con-

vidados subiu à torre do seu palácio e,
confiante do seu poder, desafiou Deus,
dizendo que nem o Criador o poderia fa-
zer pobre. Nesse momento, o céu que
estava azul deu lugar a uma grande tem-
pestade! Pedro Sem assistiu, impotente
e encharcado pela chuva, ao naufrágio
das suas naus. De seguida, a torre foi
atingida por um raio que fez deflagrar um
incêndio que destruiu todos os seus
bens. Arruinado, Pedro Sem passou a
pedir esmola nas ruas, lamentando-se a
quem passava: “Dê uma esmolinha a
Pedro Sem, que teve tudo e agora não
tem...”

GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães

Os QuatrOs QuatrOs QuatrOs QuatrOs Quatrooooo
> > > > >

IrIrIrIrIrmãosmãosmãosmãosmãos

Quer anunciarQuer anunciarQuer anunciarQuer anunciarQuer anunciar
neste jorneste jorneste jorneste jorneste jornal?nal?nal?nal?nal?
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>>> literatura
Mafalda Raínho

A 12 de Março de 1867, Raul Germano
Brandão – grande vulto da literatura -
cresce na cidade do Porto, para onde vai
morar ainda criança, e é aí, no Colégio de
São Carlos, que completa o curso liceal,
enquanto assiste às aulas do Curso Supe-
rior de Letras na Universidade. É com 18
anos que começa a colaborar na publica-
ção liceal “O Andaluz”, embora poucos
anos depois decida abandonar o curso de
letras e se mude para a Escola do Exérci-
to em Mafra.
Em 1890 faz a sua primeira publicação,
de seu nome “Impressões e Paisagens”,
uma colectânea de contos naturalistas.
Através da sua dedicação ao jornalismo
desde cedo, Raul Brandão aguça a ob-
servação relativa à actualidade política e
social e esta obra surge com um claro in-
teresse nas temáticas sociais, na vida do
povo… E, daí para a frente, participa como
colaborador em revistas e jornais da épo-
ca, tornando-se mesmo redactor de no-
mes como “O Dia” e “A República”.
Em 1896 a sua vida militar altera-se quan-
do é promovido a alferes e colocado no
Regimento de Infantaria, nº 20 de Guima-
rães. E é, exactamente aí, que conhece
Maria Angelina, que se tornaria a sua com-
panheira de vida, com quem se casa no
ano seguinte. Ano esse em que escreve,
juntamente com Júlio Brandão, o seu pri-
meiro drama “A Noite de Natal”, com es-
treia no teatro D. Maria II.
Em 1901 é promovido a tenente e transfe-
rido para Lisboa, mas nada o impede de

continuar sempre a publicar e a escrever
os seus dramas. Daí a dois anos vai morar
para a “Casa do Alto”, numa quinta nas
proximidades de Guimarães. Em 1906
decide fazer uma grande viagem pela Eu-
ropa com a sua mulher – visita Espanha,
França, Suíça e Inglaterra – e continua a
inspirar-se para a sua escrita, embora em
1910 seja abalado pela morte do seu pai
seguida da de sua mãe, após três sema-
nas. É um ano em que se retira das publi-
cações. Em 1911 a sua carreira militar
chega ao fim e, em 1912, reforma-se com
o posto de major. A partir dessa data, pas-
sa a trocar os Invernos frios da sua casa
de Guimarães, pelos Invernos menos cor-
tantes de Lisboa.
Continua a publicar as suas obras e a par-
ticipar em revistas e jornais da época, até
que, em 1917, publica aquele que é con-
siderado o seu melhor romance. “Húmus”
é repleto de um sentido trágico de que a
nossa existência nada significa, cheia de
personagens fantasmagóricas que o lei-
tor não entende por completo se de facto
existem. É uma evidente alusão à fuga da
realidade, do concreto através do sonho,
do irreal.
Em 1930 em colaboração com a sua mu-
lher, publica a narrativa para crianças “Por-
tugal Pequenino” e é nesse mesmo ano
que deixa saudade.
Raul Brandão parte, aos 63 anos, deixan-
do toda uma vasta obra e uma vida de me-
mórias pesadas, é certo, mas dignas de
se recordarem.

Raul BrandãoRaul BrandãoRaul BrandãoRaul BrandãoRaul Brandão

< < < < <

NÃO DEIXE DE VISITNÃO DEIXE DE VISITNÃO DEIXE DE VISITNÃO DEIXE DE VISITNÃO DEIXE DE VISITARARARARAR

Biblioteca Municipal Raul Brandão
Largo Cónego José Maria Gomes

4800-419 Guimarães
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“O que sei de
belo, de grande ou

de útil, aprendi-o
nesse tempo: o

que sei das
árvores, da

ternura, da dor e
do assombro, tudo

me vem desse
tempo... Depois

não aprendi coisa
que valha.
Confusão,

balbúrdia e mais
nada.”

Raul Brandão

Grupo da SEARA NOVA:
Da esquerda para a direita: [de pé] Teixeira de Vasconcelos, Raul Proença,

Câmara Reys; [sentados] Jayme Cortesão, Aquilino Ribeiro e Raul Brandão.
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>>> crítica musical
Mónica Lindo

SlimmySlimmySlimmySlimmySlimmy
O David Pinheiro, como é conhecido no Bi-
lhete de Identidade é uma das mais recen-
tes revelações do património musical por-
tuguês. Para os discos e espectáculos: é
Slimmy.
Lançou em Setembro do ano passado o seu
primeiro álbum de nome Beatsound
Loverboy.
Na revista Visão chamaram-lhe quase to-
dos os adjectivos mais altamente que um
músico em arranque da carreira pode rece-
ber, grande revelação, novo talento, aposta
segura e jovem promissor. Tudo verdade
embora verdade superficial. Pode-se dizer
isto de quase qualquer banda no seu arran-
que mas aqui quem o escreveu tem mais
que razão. O Slimmy teve aquele momento
mais parvo que foi participar nos Morangos
com Açucar e depois foi a Paredes de
Coura. Já tem clubes de fãs no Reino Unido
e até naquele país que tem montões de gente
que nem sabem onde é Portugal, os Esta-
dos Unidos. Bem, é que quer se queira quer
não, um dos últimos episódios do CSI Miami,
tem música dele. Convém lembrar que a
música costuma ser daqueles rapazes que
o meu Papy curtia à brava, os The Who.
Em 2008 o Slimmy está na estrada com o
“The Sex & Love Tour”. Vale todos os
eurinhos para o ouvir, ainda por cima por-
que alguns dos temas que vai tocar não dá
para piratear porque são inéditos.
Se forem ver um concerto dele e não o co-
nhecem, não liguem ao aspecto. Tem ar de
fomeca à brava mas é por comer pouco e
descansar pior.
Logo à partida convém referir que o primei-
ro álbum do Slimmy intitulado Beatsoud
Loverboy teve produção do Quico Serrano

PUB

dos Plaza e do Mr Saul Davies dos James;
eu disse James. O álbum é um desenrolar
de histórias na noite; provavelmente de Lon-
dres. Foi um álbum todo ele feito de madru-
gada.
Embora a publicação do álbum seja do ano
passado, o Slimmy já andava pelo Porto há
uns anos. Há dez anos tocava acompanha-
do por uma caixa de ritmos. Fazia som como
DJ de breakbeat. Houve um dia em que fez
uma maqueta bastante simples com o
Rudolfo Costa. Foram ao Noites Ritual Rock
entregá-la em mão ao Álvaro Costa. O Álva-
ro curtiu e passou o som ao Saul Davies. É
que logo coincidiu que o Saul tinha acaba-
do de produzir os EZ Special. Quer isto di-
zer, estava mesmo à toa com a qualidade
deste som.
É assim que de repente dá por si a acompa-
nhar as primeiras partes dos espectáculos
dos Electric Six.
Em casa, em Esmoriz, não ia encontrar tan-
ta gente a fim de o ouvir e é por isso que
quando pensa em fazer música, pensa de
imediato ir ao encontro daquilo que mais se
quer ouvir.
O Saul Davies foi bastante importante no
apoio que deu a Slimmy. O homem é uma
escola de pop rock por si e por isso incutiu
com facilidade os meios para fazer um som
que cativa. Histórias curtas e reais que as-
sentam bem na vivencia da noite o do sentir
de Londres e de muitos outros locais.
Na opinião do Slimmy, bandas portuguesas
como os Gift, os Loto ou os X Wife estão
completamente à altura do que se faz lá fora
mas se forem comodistas, se conformarem
e não arriscarem, não terão grande hipóte-
se de conseguir alguma coisa.

O Slimmy é fã de Guns N’Roses e culpa o
Duff McKgan por o ter feito sentir uma von-
tade enorme de fazer música. A sua banda

preferida são os Chemical Brothers.
Portanto, mesmo vivendo em Londres des-
de 2004, o Slimmy é Português.
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>>> musik by Mok’zz
Mónica Lindo

TOKIO HOTELTOKIO HOTELTOKIO HOTELTOKIO HOTELTOKIO HOTEL

Há quem goste de música ao vivo mas nun-
ca tenha tido a possibilidade de estar num
pavilhão como o Atlântico para assistir a um
espectáculo. Já na página a seguir o tadinho
do Papzz escreveu umas histórias sobre a
Expo 98 onde fala sobre este pavilhão e onde
conta aquelas coisas todas que ele sabe.
Entretanto para ajudar, eu decidi escrever
sobre um concerto, o da minha banda actu-
al preferida nesse local altamente.
Damas e Cavalheiros, TOKIO HOTEL!
Como a descrição começa com a abertura
das portas, não vos vou contar o que foi pas-
sar quatro noites à porta do pavilhão para
ter o melhor lugar lá dentro. Também nem
isso é muito interessante. Falar de dores de
costas por dormir no chão e de estômago
cheio de pizza e hamburger pode ficar para
outro concerto.
Bem, as portas do pavilhão abriram às 18h.
A entrada foi calma e não houve proble-
mas. Durante a espera, quem esteve um
pouco para lá do lado esquerdo do palco
(o lado em que o guitarrista Tom Kaulitz
fica em todos os concertos) conseguiu ver
o baterista Gustav Schaffër no palco e o
segurança Saki Pelka com 4 caixas de
pizza para cada um dos membros da ban-
da. Depois de muita espera e passada uma
hora e meia, as luzes apagaram-se: tinha
chegado o momento. As mesmas pessoas
desse mesmo lado do palco puderam ver
o guitarrista Tom Kaulitz a subir as esca-
das que dão acesso ao mesmo. Com mui-
tos gritos e choro por parte dos fãs, o con-
certo começou com a música “Break
Away”, sempre escolhida pelos Tokio Ho-
tel para abrir os espectáculos. De seguida
tocou-se “Final Day”, que normalmente é
escolhida para fechar todos os concerto
mas, em Portugal, a banda quis tocar todas
as músicas por uma ordem diferente. De-
pois “1000 Oceans” fez com que o choro
por parte dos fãs triplicasse. “Live Every
Second” voltou a animar quem estava a
assistir. Mas rapidamente essa animação
acabou com o tema “Love Is Dead”, tam-

bém um das mais bonitos. “Wir Sterben
Niemals Aus” ficou marcada por ser a pri-
meira música alemã da noite. “Scream”, um
dos temas principais do álbum inglês da
anda, foi o que se seguiu. A primeira bala-
da da noite chegou com “Black”, uma mú-
sica que novamente despertou uma gran-
de tristeza nos fãs e que ficou marcada por
uma das iniciativas dos mesmos, ligar a
luz do telemóvel enquanto ao mesmo tem-
po, ao ritmo da música, tinham os braços
no ar. “On The Edge”, “Ready Set Go” e
“Reden” vieram para por toda a gente a
saltar e a gritar; resultou. A música que mais
tocou os fãs foi a que se seguiu. “Geh”,
uma das mais bonitas músicas que a ban-
da tem e que pôs literalmente todo o pavi-
lhão em lágrimas com uma das letras que
mais toca. Seguiu-se “Don’t Jump”, outra
das músicas que deixa (principalmente) fãs
do sexo feminino muito “derretidas”. Para
voltar a por “tudo a mexer”, “Rayse Your
Hands” foi a música indicada. Tanto por
ser “mexida”, como por ter o guitarrista Tom
Kaulitz e o baixista Georg Listing a acom-
panhar o vocalista Bill Kaulitz numa parte
do refrão. De seguida a banda abandonou
o palco e no meio de gritos e (novamente)
lágrimas por se pensar que o concerto te-
ria acabado, foram passadas nos ecrãs
gigantes do Pavilhão Atlântico, imagens
dos membros da banda quando tiveram
início como Tokio Hotel (2005) até ao ano
de 2008. Porquê? Porque a música que to-
caram a seguir, foi a que deu à banda todo
o sucesso que tem hoje: “Monsoon”. Foi
dos melhores momentos que a noite de 29
de Junho de 2008 teve e aí (melhor que em
todas as outras músicas) a presença do
publico fez-se sentir. A seguir o baterista
Gustav Shaffër e o baixista Georg Listing
abandonaram o palco para um momento
que “pertencia” aos gémeos Tom e Bill
Kaulitz. Estes juntaram-se na frente do pal-
co, com duas cadeiras e uma guitarra acús-
tica, para “In Die Nacth”, uma música que
o vocalista Bill Kaulitz escreveu para o seu

O O O O O melhormelhormelhormelhormelhor
concerconcerconcerconcerconcertototototo
de de de de de semprsemprsemprsemprsempreeeee

< < < < <

Dedico este texto ao pessoal que esteve
comigo aquelas noites todas ao relento:
Sara Fonseca (Sara Chips Ahoy), Ana
Clara Santos (Culara), Vanessa Silva
(Axxié), Joana Simões (Jojo), Jéssica
Martins (Jeh), Rita Amorim, Joana Nunes
(Axxi), Sara Carvalho (Sariinha), Pedro da
Costa (Cóstinha), Bárara Silva (Barb’s),
Cláudia (Sally),  Priscilla Iten (Pris), Rita
Pratas (Ritinha Minimeu), Diana Fonse-
ca, Michelle Araújo (Micky), Maria
Rodrigues (Mia), Marisa Sá (Bang), Ca-
rolina Lopes (Carolli), Joana Pinho
(Joey), Sara Moreira (Leuqar), Ana
Alpalhão (MurderGloomy), Isabel Sá
(Missy), Catarina Caetano (Cath), Daniela
Guedes e Ângela Moreira (Shay), bem
como a todos os fãs dos Tokio.

irmão, Tom Kaulitz. Nesta música, Bill agar-
ra num peluche (um leão) que está no pal-
co que (atirado anteriormente por um/a fã)
e permanece toda a música com o peluche
no colo. Esta música é outra das mais bo-
nitas que a banda tem e outra das que mais
faz os fãs chorar. Ao terminar esta musica,
o vocalista decidiu brincar um bocadinho
com o publico, “apresentando” cada um
dos membros da banda para ver quem con-
seguia mais aplausos. Depois de toda a
brincadeira, seguiu-se “Rescue Me”, aí já
novamente com a presença do baterista e
do baixista da banda. Escusado será dizer
que uma vez mais o pavilhão ficou em lá-
grimas.
Quando todo o público esperava ainda mais
4 músicas, qual não foi o espanto das 20.000
pessoas que lá dentro se encontravam,
quando a banda começou a tocar a música
que fecha todos os concertos sem excep-
ção: “By Your Side”, mais uma que ficou
marcada por várias razões: por ser a última,
o que significou o fim do sonho de tanta
gente; por mais uma das iniciativas dos fãs,
que levantaram papéis que diziam “Wir Sind
Hier” (“Nós estamos aqui”) durante toda a
música e pelo espectáculo em que os Tokio
Hotel transformam essa mesma musica, pois
no último refrão, há sempre uma explosão
de confettis.
O concerto foi dado como terminado quan-
do os membros da banda atiraram para o
público as palhetas, as baquetas, as garra-
fas de água vazias e as toalhas e quando o
baterista veio ao palco fazer a sua tão co-
nhecida forma de terminar concertos: pôr o
público a levantar e baixar os braços em
conjunto com ele mesmo.
Um pouco em baixo por terem ficado 3 mú-
sicas por tocar “Ich Bin Nicht Ich”, “Sacred”
e “Forgotten Children”, os fãs foram aban-
donando o recinto por volta das 21h50.
Assim aconteceu no tão esperado dia e os
Tokio Hotel cumpriram a sua promessa: se-
ria o melhor concerto de sempre.A vontade
que agora fica é de que voltem rapidamente.
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Foram dias de enorme tensão que antece-
deram a última reunião em Paris dos repre-
sentantes dos 42 países membros do
Bureau Internacional das Exposições. As
duas cidades em Liça, Lisboa e Toronto,
disputaram até ao último minuto a vitória das
respectivas candidaturas, numa autêntica
luta de bastidores iniciada dois anos antes.
Finalmente, numa manhã do dia 23, o presi-
dente anunciava numa voz grave os resul-
tados da votação: 23 delegações haviam
elegido Lisboa, contra 18 favoráveis à cida-
de canadiana e uma abstenção.
A Expo’98 que assinalará o quinto centená-
rio da chegada de Vasco da Gama à Índia e
que ocupará uma área de 25 hectares na
zona oriental de Lisboa, aguardando-se a
visita de nove a dez milhões de pessoas.

Condições do local
No momento em que a exposição é anunci-
ada toda a zona onde a Expo’98 se iria rea-

lizar estava ocupada por refinarias, depósi-
tos de combustíveis, depósitos e armazéns
das mais diferentes matérias, um centro de
tratamento de lixo, um matadouro abando-
nado, milhares de contentores activos ou
não, depósitos de material ferroviário e mais
um sem número de outras coisas; na maior
parte, coisas sujas.
As artérias viárias encontravam-se degra-
dadas sendo as ligações muito limitadas.
Além do recinto para a Expo’98 propriamente
dita, havia todo um conjunto de infra estru-
tura a construir. Nada de especial... era só
transformar na totalidade o espaço. Era pre-
ciso deitar abaixo edifícios, armazéns,
industrias pesadas, levantar estradas, linhas
de comboio, descontaminar solo, dragar a
costa envolvente, as docas, o estuário do
Rio Trancão, isto tudo enquanto mesmo ao
lado se construía a Ponte Vasco da Gama.
Entre a notícia e o abrir das portas foram 6
anos muito intensos.

Em 31 de Julho de 1936 a companhia aé-
rea norte americana PANAM encomenda
à Boeing seis B314 com opção para mais
outros seis dos quais virá a ceder três à
Inglesa BOAC. Preço para cada avião
549,846.55US$, com extras, 618.908,
10US$.
Em 29 de Junho de 1939 aterra no Rio Tejo
o primeiro Boeing 314 proveniente de
Nova Iorque via Horta; o destino final é
Marselha. Este vôo está referenciado
como o primeiro vôo transcontinental re-
gular de passageiros.

Em Nova Iorque é entretanto construído o
Marine Terminal em Queens. Este desti-
na-se a ser o terminal principal em Nova
Iorque para estes vôos. O primeiro vôo que
sai desse local em 31 de Março de 1940,
destina-se a Lisboa.
Estes hidroaviões são conhecidos por
Clippers independentemente de toda a
frota da Panam, incluindo aviões conven-
cionais, ser batizada dessa forma. Trans-
portavam até setenta e quatro passagei-
ros. Tinham espaço para dormir a sala de
refeições.

Nesse tempo um vôo de Hong Kong para
São Francisco demorava seis dias mas
este de Nova Iorque para Lisboa só 24
horas. Os responsáveis eram quatro mo-
tores Wright Twin Cyclone de mil e seis-
centos cavalos cada que faziam o avião
levantar da água em menos de um minu-
to.
Em 23 de Fevereiro de 1943 às 06H47 a
doca foi testemunha de um trágico aci-
dente em que um dos B314, o “Yankee
Clipper”, se despenha no Tejo na aterra-
gem do vôo 9035. Por coincidência tinha
sido este o primeiro a voar do Marine Ter-
minal.
Vinte e quatro pessoas morrem dos quais
dezanove são passageiros.
O B314 foi retirado do serviço em 1946 e
retirado na totalidade de serviço comerci-
al em 1950. Dos nove operados, no total
três despenham-se incluindo o de Lisboa.
Os restantes seguem para o Lindbergh
Field em San Diego onde foram desman-
telados.
Voltando uns anos atrás na história da avi-
ação, f icamos a saber que em
Southampton em Inglaterra já aterravam
hidroaviões desde 1919 no entanto esse
serviço terminou em 1958. O último de to-
dos os hidroaviões a levantar das águas
de Southampton foi um “Sunderland”, que
tinha a matrícula G-ANYI.

É precisamente este avião da Aquila
Airways que entretanto vem para Portugal
para em conjunto com outro do mesmo
tipo operar entre a Doca dos Olivais e o
Funchal. O outro avião cai ao largo da
Costa da Caparica e este fica entretanto
abandonado junto ao local onde hoje é o
Oceanário.
Ainda em meados dos anos sessenta lá
estava e lá foi desmantelado.
No aeroporto, no filme Casablanca, Rick
explica ao Victor que Ilsa tinha tentado
manter-se apaixonada por ele e que ele a
deixasse acreditar nisso. Ele queria que
Laslo acreditasse que a mulher se tinha
mantido fiel. Depois de Victor e Ilsa em-
barcarem no avião o Major Strasser che-
ga com intuito de tentar evitar a fuga de-
les. Ele está prestes a dar ordem à torre de
controlo para que façam parar o avião
quando Rick o mata a tiro garantindo as-
sim a fuga de Victor e Ilsa para Lisboa.
Há quem diga que eles vinham de Clipper
para a Doca dos Olivais mas é um enga-
no. Eles saíram de Casablanca no meio
do nevoeiro e quem conta essa história
não reparou que o avião tinha pneus...
Do lado de lá do Atlântico, a autoridade
do porto de Nova Iorque e Jersey inicia-
ram entretanto o restauro do Marine Air
Terminal de Queens.
Encerra-se assim um ciclo total de vida.

CerCerCerCerCerto dia de Junho de 1992 podia lerto dia de Junho de 1992 podia lerto dia de Junho de 1992 podia lerto dia de Junho de 1992 podia lerto dia de Junho de 1992 podia ler-se no Diário de Notícias...-se no Diário de Notícias...-se no Diário de Notícias...-se no Diário de Notícias...-se no Diário de Notícias...

“Regozijo em Lisboa com a escolha“Regozijo em Lisboa com a escolha“Regozijo em Lisboa com a escolha“Regozijo em Lisboa com a escolha“Regozijo em Lisboa com a escolha
desta cidade para acolher a desta cidade para acolher a desta cidade para acolher a desta cidade para acolher a desta cidade para acolher a Expo’98Expo’98Expo’98Expo’98Expo’98”””””

Doca dos OlivaisDoca dos OlivaisDoca dos OlivaisDoca dos OlivaisDoca dos Olivais
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A Expo’98 decorreu em Lisboa de 22 de
Maio a 30 de Setembro de 1998.
Foi uma “exposição especializada” na me-
dida em que foi enformada por um tema
específico “Os Oceanos, Um Património
para o Futuro”.
A Expo’98 integrou-se numa riquíssima tra-
dição de exposições internacionais, cujo
início é comummente identificado com a
Exposição de Londres de 1851.
A ideia de realizar em Lisboa de uma ex-
posição internacional surgiu no âmbito da
Comissão para a Comemoração dos Des-
cobrimentos Portugueses, a qual teve por
objecto um conjunto variado de acções ten-
dentes a assinalar a relevância histórica
dos descobrimentos portugueses das últi-
mas décadas do Século XV, culminando
com a primeira viagem marítima à Índia,
feita por Vasco da Gama, em 1498, e a co-
memoração da chegada de Pedro Álvares
Cabral ao Brasil, em 1500.
No entanto, a dimensão temática da
Expo’98 não se restringiu apenas à referi-
da comemoração histórica, por mais im-
portante que ela fosse. No tema da Exposi-

A A A A A Última Última Última Última Última ExposiçãoExposiçãoExposiçãoExposiçãoExposição

O tema de fundo da Expo’98 foiO tema de fundo da Expo’98 foiO tema de fundo da Expo’98 foiO tema de fundo da Expo’98 foiO tema de fundo da Expo’98 foi
“Os Oceanos, Um Património para o Futuro”“Os Oceanos, Um Património para o Futuro”“Os Oceanos, Um Património para o Futuro”“Os Oceanos, Um Património para o Futuro”“Os Oceanos, Um Património para o Futuro”

A noção de património foi entendida em dois aspectos - por um lado, tratava-se de valorizar
os bens físicos e culturais oferecidos pelos oceanos e, por outro, estava directamente
ligada à ideia de conservação e de responsabilidade face às futuras gerações. Deste

modo, o discurso da exposição, que pretendeu configurar um novo modo de reflexão numa
base científica e ética sobre as perspectivas do futuro, foi articulado em diversas categorias,
que se integraram em cada um dos subtemas propostos:

Conhecimento dos Mares, Recursos dos Oceanos;
Os Oceanos e o Equilíbrio Planetário;
Os Oceanos e os Lazeres;

Os Oceanos, Fonte de Inspiração Artística.

Como fio condutor, o tema da Expo’98 transmitiu a unidade entre os Pavilhões Temáticos e
dos participantes, oficiais e não oficiais, tendo estado representado, quer nos espaços
públicos, quer na actividade cultural realizada no Recinto da Exposição. Deste modo, o
tema esteve sempre presente em qualquer local do Recinto.

LogotipoLogotipoLogotipoLogotipoLogotipo
O logotipo da Expo’98 simbolizava o Mar e o Sol. Foi concebido por Augusto Tavares Dias,
então director criativo de uma agência de publicidade, que venceu o concurso lançado
em 1993 e para o qual foram apresentados 1288 propostas, tendo o processo de selecção
decorrido entre Abril e Junho de 1993.

MascoteMascoteMascoteMascoteMascote
O Gil foi a mascote oficial da Expo’98. Concebida pelo pintor António Modesto e pelo

escultor Artur Moreira, foi seleccionada de entre 309 projectos. O seu nome evoca
um grande navegador português, Gil Eanes que dobrou o cabo Bojador em 1434.

De entre 765 propostas, o nome que acabaria por ser escolhido veio da Escola do
Ensino Básico de Barrancos, pela mão do aluno José Luís Coelho.

ção de Lisboa, foi sempre subjacente a
necessidade de promover uma acrescida
responsabilidade, individual e colectiva,
para com a preservação dos oceanos, que
ocupam 70% da superfície terrestre e dos
quais se reconhece ser pouco o saber dis-
ponível.
O projecto global da Expo’98 foi um pro-
jecto estratégico para Portugal. Refere-se
a ideia de “projecto global” porque nele se
incluíam dois projectos, estreitamente liga-
dos entre si: a realização da Exposição
Mundial de Lisboa e a regeneração urba-
na de uma área de cerca de 340 hectares,
localizada privilegiadamente na parte ori-
ental da cidade de Lisboa, junto ao rio Tejo
que se encontrava parcialmente em muito
mau estado.
A realização da Exposição funcionou as-
sim na sua conclusão como um motor de
reabilitação urbanística e ambiental da re-
ferida área; o projecto de regeneração ur-
bana permitiu criar a estrutura organizativa
e económico-financeira capaz de acolher
e englobar todas as valências implicadas
na realização da Exposição.

 do Século  do Século  do Século  do Século  do Século XXXXXXXXXX
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A urbanização do Parque das Nações abrange uma área de
340 hectares, com 5 km na frente ribeirinha do estuário do
Rio Tejo, integrando numa área de 60 hectares, ao redor
da Doca dos Olivais, construída nos anos 40 para ae-
roporto de hidroaviões.
O conceito urbano pretende revalorizar a relação
da cidade com o Rio, recuperar o ambiente e a
paisagem, reconverter o uso, assegurar a
integração deste espaço no tecido da cidade e
a participação na sua identidade, de forma a
constituir uma nova centralidade na área me-
tropolitana de Lisboa.
Assim a Expo’98 constituiu não só a oportu-
nidade de requalificação urbanística e
ambiental, mas também de modernização
e internacionalização da cidade de Lisboa.
O facto da área global do Parque das Na-
ções ter sido totalmente liberto de todas as
actividades que ali se encontravam, per-
mitiu que o planeamento urbano fosse tra-
çado em termos das necessidades da ci-
dade ideal.
Identificadas estas necessidades através
de extensos estudos de mercado dirigi-
dos, quer às empresas, quer aos então
futuros habitantes do Parque das Nações,
delineou-se a melhor forma de as satisfa-
zer. A estratégia adoptada foi a de criar um
espaço urbano de elevada qualidade, inte-
grando as mais diversas funções urbanas
por forma a obter uma vivência equilibrada.
Actualmente não faltam aos residentes  ser-
viços de apoio, como comércio e restaura-
ção, escolas, espaços de lazer.
As empresas que já optaram pelo Parque das
Nações, beneficiam de um espaço urbano
que integra as mais recentes tecnologias nas
suas infra-estruturas.

O ParO ParO ParO ParO Parquequequequeque
das Naçõesdas Naçõesdas Naçõesdas Naçõesdas Nações

Oceanário
O Oceanário celebra a vida na Terra atra-
vés de uma visão deslumbrante da vasta e
complexa diversidade de seres vivos que
habitam este Oceano Global, evocando o
papel vital que este exerce na saúde e evo-
lução planetária.
O Oceanário de Lisboa foi projectado por
uma equipa da Cambridge Seven
Associates, liderada pelo arquitecto ameri-
cano Peter Chermayeff, e construído pela
Engil, em colaboração com várias empre-
sas especializadas em diversas áreas.
Durante a Expo’98, funcionou como Pavi-
lhão dos Oceanos, apresentando-se então
como uma das suas principais atracções.
Em Outubro de 1998 o Oceanário de Lisboa
abriu definitivamente ao público, tornando
eterna a ligação de Lisboa com o oceano.

O complexo é constituído por duas
edificações, o edifício administrativo e o do
Oceanário propriamente dito.
A localização do Oceanário, rodeado por
água, assim como a sua arquitectura exteri-
or, representam duas imagens de enorme
encanto. A de uma ilha solidamente planta-
da no centro do oceano e a de um barco
ancorado à beira-mar.
Cada uma das quatro faces do edifício é
recortada, simulando os relevos geológicos
da costa e adaptando-se aos contornos in-
ternos das paisagens recriadas no seu inte-
rior, visíveis através de fachadas de vidro.
Devido à diferença destas paisagens, as fa-
chadas de vidro são tratadas com uma pelí-
cula que permite filtrar a luz solar com dife-
rentes níveis de intensidade.
Oceanário de Lisboa, um aquário gigante
totalmente dedicado aos oceanos e à sua
conservação.
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A ideia de construir o Pavilhão Atlântico
remonta às primeiras discussões sobre
o Plano de Urbanização da Expo’98.
Na altura Lisboa não possuía uma sala
polivalente para acolher espectáculos,
congressos e acontecimentos
desportivos de grande envergadura.
As salas existentes, tanto na capital
como noutros pontos do país, ou tinham
lotação limitada, até cerca de 4 mil lu-
gares, ou eram dificilmente adaptáveis
a eventos não convencionais, como o
desporto de alta competição em recinto
coberto. Além disso, não dispunham do
aparato tecnológico exigido para cober-
turas televisivas modernas ou pelos
grandes espectáculos musicais ou tea-
trais.
Daí ter-se optado por construir um equi-
pamento deste tipo, no quadro do plano
de urbanização para a zona da Expo’98.
Esta localização tinha a vantagem de
servir não só a população da maior área
metropolitana portuguesa, mas também
o país no seu conjunto, dada a proximi-
dade da Estação do Oriente e dos prin-
cipais nós rodoviários
Para o projecto foi escolhido o arquitec-
to português Regino Cruz, associado a
um grande gabinete internacional a
Skidmore, Owings & Merril vulgo SOM.
Regino Cruz é autor de diversos projec-
tos no Brasil e em Portugal, nomeada-
mente de edifícios institucionais e de es-
critórios em Lisboa.
A SOM obteve o primeiro prémio nos con-
cursos para os estádios Olímpicos de
Manchester e Berlim, para além de acu-
mular projectos de grandes pavilhões
desportivos nos EUA em Portland, Fila-
délfia, Oakland e Minneapolis.
É também co-projectista da Torre Vasco
da Gama, situada no topo norte do re-
cinto do Parque das Nações.

A configuração do Pavilhão Atlântico lem-
bra uma nave espacial… mas a sua forma é
também a do caranguejo-ferradura, espé-
cie surgida há 200 milhões de anos. Misto
de animal marinho e nave espacial, esta
forma merecia uma estrutura que a supor-
tasse, física e simbolicamente.
Assim surgiu a ideia do travejamento em
madeira para sustentar a cobertura, à ma-
neira do cavername invertido de uma nau
quinhentista.
Numa exposição mundial que evoca os oce-

Pavilhão Pavilhão Pavilhão Pavilhão Pavilhão AtlânticoAtlânticoAtlânticoAtlânticoAtlântico

Durante a realização da Expo 98, o edi-
fício foi designado Pavilhão da Utopia,
albergando o espectáculo “Oceanos e
Utopias”.
Enquanto noutros grandes pavilhões da
Expo 98, como os de Portugal, Conheci-
mento dos Mares ou do Futuro, a abor-
dagem do tema oceanos foi pensada
numa perspectiva histórica, científica e
artística, neste caso privilegiou-se o lado
mágico, onírico e simbólico.
Assim, durante os 132 dias da exposi-
ção, o Pavilhão da Utopia foi um espaço
aberto à imaginação, reflectindo os me-
dos, mitos e lendas que, ao longo da His-

anos e as Descobertas, a madeira, melhor
que o aço ou o betão, é a matéria-prima
ideal.
A organização interna do espaço foi pensa-
da de forma a minimizar o impacto visual de
uma construção de grandes dimensões
como é esta, contribuir para um uso racio-
nal da energia e simplificar a entrada e saí-
da do público.
O edifício foi parcialmente implantado abai-
xo do nível do terreno, para tirar partido da
inércia térmica estrutural.

Recorreu-se a ventilação e iluminação na-
turais. O uso de iluminação artificial é con-
trolado.
Uti l iza-se água do Tejo para o pré-
arrefecimento do ar.  Procede-se à
insuflação ao nível das cadeiras para
concentrar a climatização na zona ocu-
pada pelo público.
É empregue um sistema de gestão cen-
tralizada para coordenar o funcionamen-
to geral do edifício, no que diz respeito à
gestão da energia.

> > > > >
tória, se foram associando aos oceanos.
Assistiu-se ao desfile de figuras como
Dédalo, o primeiro homem-pássaro,
Deuses do Olimpo, heróis míticos como
Hércules numa colorida sucessão de
quadros: o nascimento do Homem e dos
Deuses,  o  Big Bang,  o Di lúv io ,  a
Atlântida, os Descobrimentos, a Con-
quista do Espaço, etc..
Um espectáculo, repetido quatro vezes
ao dia, da autoria de François Confino e
Philipe Genty e produzido pela empresa
Razon. Concebido através da conjuga-
ção de efeitos teatrais clássicos com as
modernas tecnologias multimédia.

Oceanos e UtopiasOceanos e UtopiasOceanos e UtopiasOceanos e UtopiasOceanos e Utopias
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1934. Nasce a Sociedade Central de Cer-
vejas (SCC), fruto da associação da Com-
panhia Produtora de Malte e Cerveja
Portugália, da Companhia de Cervejas Es-
trela, da Companhia da Fábrica de Cerveja
Jansen e da Companhia de Cervejas de
Coimbra.

1935. O património da Fábrica de Cervejas
Trindade, incluindo  a  sua  cervejaria, é
integrado na SCC. A produção de cerveja
da SCC  atinge  5,1 milhões de litros.

1940.  Aproveitando o momento histórico
da realização da Exposição do Mundo Por-
tuguês, e após cuidadosos ensaios, a SCC
lança no mercado  uma  nova  cerveja:  a
SAGRES.

1941. A Imperial, uma marca de luxo, surge
no mercado pelas mãos da SCC, lançando
um nome que viria a consagrar a cerveja de
barril.

1943. Inicia-se  a  exportação  de  cerveja,
primeiro para Gibraltar, depois para os Aço-
res e Territórios Ultramarinos (Angola, Cabo-
Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Timor, Goa,

Macau e, pontualmente, Moçambique). Cer-
ca de 70 mil  litros  anuais  são  vendidos  aos
barcos estrangeiros que aportam a Lisboa.

1945. Terminado o período conturbado da II
Grande Guerra Mundial, a Administração da
SCC, presidida por Humberto Pelágio, ini-
cia um plano de desenvolvimento fabril e
comercial que será o embrião do grupo eco-
nómico Central de Cervejas.

1947. Nasce a CUCA-Companhia União de
Cervejas de Angola, SARL, com um capital
de 5 mil contos, subscrito pelas empresas
do grupo SCC e pela CUFP. É o início da
presença em África. O principal objectivo é
a montagem de uma fábrica de cerveja em
Luanda ou no Lobito.

1952.  Por escritura entre as quatros
cervejeiras accionistas da SCC é formali-
zado o plano de renovação das fábricas.

1953.  Construção da nova Fábrica de Mal-
te da Portugália, que começará a laborar
dois anos mais tarde.

1955.  Surge no mercado a nova garrafa da

cerveja Sagres com rótulo pirogravado. Os
anos 60 foram um dos períodos mais acti-
vos da SCC, com destaque para a constru-
ção da fábrica de Vialonga, um símbolo da
vida da empresa.

1963. Face à crise económica despoletada
pelo início das hostilidades nos Territórios
Ultramarinos, com influência negativa nas
vendas de cerveja, a SCC desenvolve in-
tensas campanhas publicitárias. O poeta
José Carlos Ary dos Santos cria o slogan
que se tornou famoso: “Cerveja Sagres, a
sede que se deseja”.

1964.  A SCC institui o «Prémio D.Dinis»,
vindo a apoiar 641 alunos de diversos graus
de ensino durante dez anos.

1965.  A exploração fabril das associadas
passa a ser exercida directamente pela
SCC, e a administração decide avançar com
o projecto de uma nova fábrica. Depois de
vários estudos e prospecções, são adquiri-
dos 35 hectares em Vialonga (Alverca), as-
segurando o abastecimento da futura fábri-
ca com água do Rio Alviela, idêntica à utili-
zada pela Dortmund, então uma das melho-
res cervejas do mundo. Todo o projecto é
liderado pelo administrador Beirão da Veiga.
Ainda nesse ano, a SCC adquire uma parti-
cipação na Empresa de Cervejas da Ma-
deira, Lda e na João de Melo Abreu, Lda.

1966. Iniciam-se as terraplanagens para im-
plantação da unidade industrial de Vialonga.
A produção aumenta para 50 milhões de
litros de cerveja, o que representa um cres-
cimento de 61% face a 1960. A década de
70 representa um ponto de viragem para a
SCC. Com o 25 de Abril, a empresa é naci-
onalizada, e após a independência de An-
gola, a Cuca é confiscada pelo novo gover-
no angolano. Por decisão da Comissão de
Reestruturação do sector cervejeiro, proce-
de-se à fusão das cinco cervejeiras do con-
tinente, que são agrupadas em duas em-
presas: a Centralcer – Central de Cervejas,
EP e a Unicer.

1970.  A SCC adquire 52,5% do capital da
Sociedade da Água de Luso, iniciando a
comercialização dos seus produtos, e par-
ticipa no capital da empresa “Adegas
Camillo Alves, SARL”. Os resultados do exer-
cício atingem cerca de 87 mil contos.

1972.  A capacidade produtiva da fábrica
da Companhia de Cervejas de Coimbra é
ampliada para 10 milhões de litros. Ainda
nesse ano começa a funcionar o Entreposto
Comercial do Porto, e a SCC estabelece um
acordo de produção e comercialização da
cerveja Carlsberg com a “Carlsberg AS”.

1977. As cinco empresas cervejeiras do
continente, mediante uma operação de fu-
são, são agrupadas em duas: a Centralcer
– Central de Cervejas EP englobando a So-
ciedade Central de Cervejas e a Cergal – e
a Unicer, que une a CUFP, a Copeja e a
Imperial. Na sequência da sua estratégia

expansionista, a Centralcer – Central de
Cervejas, EP participa na constituição da
CICER (Companhia Industrial de Cervejas
e Refrigerantes da Guiné-Bissau, Lda), na
sequência do “Acordo Especial entre a Re-
pública Portuguesa e a República da Guiné-
Bissau”.

1979. A Empresa inicia o caucionamento
das embalagens. A crise económica que
dominou os primeiros anos da década de
80 em Portugal não deixou de reflectir na
actividade da Centralcer – Central de Cer-
vejas, EP. Em 1989, após um intenso esfor-
ço de reorganização financeira, toma o
rumo do sucesso, em particular com a con-
solidação da cerveja Sagres como líder do
mercado.

1983.  A Centralcer - Central de Cervejas,
EP celebra um contrato com a cervejeira
holandesa Heineken para a produção de
um novo refrigerante, o Green-Sands.
Inserida no contexto de concentração e mo-
dernização de meios e sistemas, a década
de 90 é marcada pelo significativo esforço
de racionalização dos recursos humanos.
Paralelamente, assistiu-se a um significati-
vo esforço na formação profissional, visan-
do tornar os seus colaboradores cada vez
mais capazes de enfrentar os novos desafi-
os que se colocam nos diversos níveis e
campos da gestão.

1990.  A cerveja Sagres completa 50 anos.
O capital da Empresa é totalmente
privatizado, constituindo esta a primeira ope-
ração de privatização a 100% feita em Por-
tugal. O Grupo Empresarial Bavaria adquire
uma participação no capital da Centralcer
– Central de Cervejas, S.A., tornando-se um
dos principais accionistas.

1991.  Na sequência da privatização, é ini-
ciado um processo de reestruturação e mo-
dernização que tem como objectivo atingir
níveis de competitividade e de qualidade
adequados ao mercado comunitário euro-
peu.

1993.  É lançada a cerveja Jansen sem ál-
cool.

1994.  É lançado o “Jornal da Cerveja” e
enviado por “direct mail” para clientes, com
uma tiragem inicial de 25 mil exemplares.
Este jornal, visa uma ligação mais directa
da Central de Cervejas e das suas marcas
ao mercado. A Central de Cervejas inicia o
patrocínio da Selecção Nacional de Fute-
bol e inicia a comercialização da cerveja
Budweiser.

1996.  O Sistema de Qualidade da Central
de Cervejas é certificado de acordo com a
norma ISO 9001, pelo Instituto Português da
Qualidade, tornando-a primeira cervejeira
portuguesa a ser distinguida com o Certifi-
cado a Qualidade.

1997. A Centralcer – Central de Cervejas,
S.A investe cerca de 1,5 milhões de contos

SAGRESSAGRESSAGRESSAGRESSAGRES
HISTÓRIA & MARCASHISTÓRIA & MARCASHISTÓRIA & MARCASHISTÓRIA & MARCASHISTÓRIA & MARCAS

“JUNTOS, FAZEMOS AS MARCAS QUE AS PESSOAS ADORAM BEBER”

É A VISÃO DA SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS.
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>>> bebidas

na nova linha de enchimento de garrafas sem retorno. A
Central de Cervejas alarga a sua Linha de Apoio a Clientes
aos muitos milhares de consumidores portugueses, divul-
gando a Linha Verde 800 20 17 71, número directo e gratui-
to, nos rótulos de todas a marcas de cerveja, águas e refri-
gerantes que produz e comercializa.

1999. A construção de uma Estação de Pré- Tratamento de
Águas Residuais espelha a importância atribuída pela Cen-
tral de Cervejas à preservação do meio ambiente, projecto
que virá em breve a ser complementado com a construção
de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais na Fá-
brica de Vialonga. Em resultado de um acordo com os três
principais clubes de futebol – Porto, Sporting e Benfica – a
Central de Cervejas desenvolveu e passou a produzir três
novas cervejas com características muito próprias, que as
identificam com os respectivos clubes.

2000. Em Março de 2000, o Grupo Empresarial Bavaria ali-
enou a sua participação na Central de Cervejas à Parfil, um
grupo de empresários portugueses constituído pela
Portugália, BES, Fundação Bissaya Barreto, Olinveste e Fun-
dação Oriente, o qual assumiu a gestão a partir de Abril.
Posteriormente, foi celebrado um acordo entre a Parfil e a
Scottish & Newcastle, um dos maiores grupos cervejeiros
europeus, mediante o qual lhe foram cedidas 49% da Cen-
tral de Cervejas.

2002. A Sagres é a marca de cerveja portuguesa mais ven-
dida no mundo (2,9 milhões de hectolitros), considerando
os mercados nacionais e de exportação. Os principais mer-
cados de exportação são Angola, Cabo Verde, Espanha,
França e Suíça. Em 2002 a SCC inicia um processo de
renovação e modernização da imagem da SAGRES a con-
cretizar no período 2002/ 2004, que passa por um progra-
ma de investimentos superior a 45 milhões de Euros.

2003. A SCC reforça o seu portfolio de produtos com o
lançamento de novos produtos, dos quais se destaca a
Jansen Preta, a primeira cerveja álcool de puro malte
comercializada no mercado português. A Scottish &
Newcastle assumiu os 100% do capital social da Socieda-
de Central de Cervejas.

2004. Reforçando o seu posicionamento no mercado da
Cerveja Sagres, a SCC patrocina o Rock In Rio – Lisboa, o
maior evento musical jamais realizado no nosso país, as-
sim como outros festivais de Verão. A Sagres reafirma ainda
o apoio à Selecção Nacional, entidade da qual a marca é o
patrocinador mais antigo. A SCC inicia ainda a produção
de cerveja Sagres em Angola e a Fábrica de Vialonga rece-
be autorização para produzir cerveja Foster’s para o mer-
cado ibérico. A empresa assume a designação de Socie-
dade Central de Cervejas e Bebidas, confirmando a sua
nova postura como uma empresa dedicada à produção e
distribuição de bebidas e não somente de cervejas.

2005. Impulsionada pela forte dinâmica iniciada em 2004,
a SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas aposta
no lançamento de novos produtos: Sagres Bohemia e

Para comemorar os três anos que marcam a data do lança-
mento, a Sagres Bohemia apresenta um novo packaging
que “desperta o paladar”, activando-o sensorialmente atra-
vés da visão. O inovador 4 pack, com um look mais
«Premium», revestido a ouro.
A estratégia de comunicação da Sagres Bohemia vai pro-
longar-se até ao final do ano, com campanhas em diferen-
tes suportes e diversas acções.
Com um investimento de cerca de dois milhões de euros, a
cerveja gourmet vai promover o «appetite appeal» e a su-
perioridade única do seu sabor.
Ideal para ser consumida às refeições, devido ao seu sa-
bor intenso e aroma frutado, a Sagres Bohemia, é a cerveja
ruiva pioneira no mercado português, tendo já sido
distinguida com três medalhas de ouro no prestigiado con-
curso «Monde Seleccion», em 2006, 2007 e a recente con-
quista em 2008.
A Sagres Bohemia foi lançada no mercado há cerca de três
anos. A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas aposta
em  continuar a garantir um produto de único na sua exce-
lência, com um sabor irresistível e inimitável.

SAGRES BOHEMIA: SENSORIALMENTE INOVSAGRES BOHEMIA: SENSORIALMENTE INOVSAGRES BOHEMIA: SENSORIALMENTE INOVSAGRES BOHEMIA: SENSORIALMENTE INOVSAGRES BOHEMIA: SENSORIALMENTE INOVADORAADORAADORAADORAADORA

Sagres Zer0%. A SCC muda a sua imagem, apresentando
uma nova marca institucional.

2006. Confirmando que a inovação continua a ser o princi-
pal motor do mercado, a Central reafirma-se como a em-
presa de bebidas que mais contribuiu para o crescimento
do mercado cervejeiro em Portugal. A primeira foi a Sagres
Bohemia 1835, uma edição limitada que veio celebrar a
tradição conventual da cerveja ligada ao Convento e à Cer-
vejaria da Trindade, seguindo-se a Sagres Bohemia Mini.
Em Fevereiro, chegou
também ao mercado a Sagres Chopp, uma cerveja lager,
mais leve e mais fácil de beber, ao estilo do “chopinho”
brasileiro. Em Março, o mercado ficou a conhecer a Sagres
Bohemia 75cl. Celebrar a presença da Selecção Nacional
no Mundial de Futebol 2006 e incentivar a torcerem pela
equipa de todos nós foi a razão que levou a SCC a lançar a
cerveja Sagres Selecção, cuja campanha contou com a
participação de Eusébio.

2007. A SCC inicia o ano de 2007 com mais uma inovação.
A Sagres Zer0, líder de mercado no segmento das cervejas
sem álcool lança-se no segmento das cervejas pretas e
apresenta nova fórmula. Sagres Zer0 Preta, veio assinalar a
entrada da marca Sagres no domínio das cervejas pretas
sem álcool. Em Março de 2007 a Cerveja Sagres apresenta
agora uma nova imagem, que traduz uma aposta num esti-
lo mais atraente, jovem e urbano sem perder a forte ligação
aos valores da portugalidade que identificam a marca.
As ‘quinas’ mantêm-se na nova identidade e são um sinal
claro de que a marca quer contribuir cada vez mais para
dinamizar o espírito português, acrescentando-lhe confi-
ança, abertura e alegria. Os novos rótulos e packs passam
a incluir, em todas as suas embalagens, a recomendação
‘Seja Responsável. Beba com moderação’, uma medida
adoptada pela primeira vez por uma marca de cerveja na-
cional. A tinta “ouro” é substituída por um mix de cores,
com o recurso a tintas “amigas do ambiente”. Ainda em
2007 a Cerveja Sagres é eleita Marca de Confiança 2007,
na categoria de Cervejas.

In Revista Beer Passion-Paixão pela Cerveja

Três anos, três cervejas, três palavras: Únicas, Irresistíveis e Inimitáveis.

Sagres BohemiaSagres BohemiaSagres BohemiaSagres BohemiaSagres Bohemia
Encorpada, é uma cerveja ruiva com um ligeiro travo amar-
go e de espuma cremosa que revela subtilmente um aroma
frutado a cereais. Com um sabor único que valoriza a refei-
ção e enaltece a companhia. Para verdadeiros apreciado-
res que gostam de conquistar o prazer do espírito através
do sabor.

Sagres Bohemia de OuroSagres Bohemia de OuroSagres Bohemia de OuroSagres Bohemia de OuroSagres Bohemia de Ouro
De carácter intenso, é uma cerveja Sagres Loira com espu-
ma cremosa e sabor excepcional, graças ao equilíbrio ple-
no entre o doce e o amargo, revelando, ainda, um aroma
fino de «bouquet» de frutos e Lúpulo.

Sagres Bohemia Reserva 1835Sagres Bohemia Reserva 1835Sagres Bohemia Reserva 1835Sagres Bohemia Reserva 1835Sagres Bohemia Reserva 1835
De âmbar profundo, sabor intenso, forte e aroma frutado, é
uma cerveja de carácter intenso feita para os momentos
em que o prazer e a cumplicidade exigem um sabor que
honra a história e o lugar. Para os verdadeiros apreciado-
res que fazem da refeição um momento muito especial.
Uma realização superior feita por prazer e por mestria.
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Certo dia recomendaram-me um restauran-
te onde me disseram se sentia a maresia sen-
tado à mesa. O nome fugiu-me da memória.
Sobrou apenas a praia… Ericeira.
Parti à descoberta. Deixei-me levar pelo ol-
facto até um espaço pequeno com a porta
debruada a azul e redes de pesca pendura-
das no tecto. O Mar ficava à Vista e dava-lhe
nome. O cheiro a maresia quase me molha-
va os tornozelos.
Serviam apenas marisco. Não havia máqui-
na de café, nem montra de sobremesas. Foi
há vinte anos. Pouco mudou. Nunca deixei
de voltar.
É certo que nestas coisas de camarão, per-
cebes ou canilhas, a cerveja parece
incontornável, mas a fineza de um Alvarinho,
de um branco saído das terras do Sado ou
de Colares faz de qualquer prato do mar uma
outra experiência.
Frescos os mariscos… Fresco o vinho que
os acompanha. Será sempre Verão cada vez
que uma combinação destas se faz. Estará
sempre calor. Seremos sempre mais felizes
durante esses momentos.
Os brancos de redução (Alvarinhos; Lourei-
ros; Souvignons Blanc) são os eleitos para
os mariscos menos elaborados. Os simples-
mente cozidos; os levemente braseados com

MarMarMarMarMaresiaesiaesiaesiaesia

manteigas cítricas e um toque a pimenta pre-
ta moída. Os brancos que a madeira enve-
lheceu são senhores de outras subtilezas.
Ostras gratinadas com espinafres e queijo, a
nobreza de uma vieira grelhada, de uma
cataplana que levanta véus de muitos pala-
tos a cada pequena garfada e se enamoram
de um copo degustado pausadamente entre
o nariz e a boca.
Juntar ao recheio de uma sapateira o fumo
delicado de um peixe gordo faz milagres a
qualquer gentil alma e abre caminhos novos
no mapa mundi dos sabores.
Os taninos suaves de um qualquer rosé ou a
segurança de um “Blanc des Noir” podem
ser outras escolhas para pratos cozinhados
tendo o marisco da nossa costa como base.
Se preferir pisar o risco, então arrisque um
Gewurtstraminer; um lote perfumado de
Moscatel ou um Riseling Auselesse alemão
ou austríaco. Vinhos ligeiramente mais aro-
máticos e doces que podem ser uma surpre-
sa agradável com qualquer fruto do mar ab-
solutamente fresco e sem qualquer tipo de
confecção.
A despropósito: o tal restaurante que me ti-
nham recomendado na Ericeira era mesmo
aquele que o meu nariz descobriu… coinci-
dência… Talvez não!

> > > > >
Pode ver estas e
outras sugestões
gastronómicas na

revista Cuisine
Passion-Paixão pela

Cozinha, já nas
bancas.

Preço de capa: 3,50 euros
Edição trimestral

Dizem dela que é um sopro dos deuses que desafia os mortais à descoberta, de
nós, portugueses, que somos um povo… de descobridores. Nunca lhe fui capaz

de resistir… tenho quase a certeza que você também não. O mar embriaga os
sentidos. O azul sem fim; a textura do brilho dourado deixado pelo sol; o som
das vagas a rebentar na praia; o sabor a sal… e a maresia que se entranha no

nariz, na memória, e faz verão cada vez que a cheiramos. A que cheira a
maresia? A algas húmidas; à exuberância de um alvarinho; ao doce delicado de

uma vieira acabada de abrir.

Manuel Silva

>>> sabores
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PUB

PREPARAÇÃO
Cortar oito rodelas nas fatias de salmão fumado utilizando
um aro de pastelaria de 5cm de diâmetro por 5cm de altura,
reservar. Cortar as chalotas, aipo e funcho em boronesa (cu-
binhos de cerca de 3 mm), regar com o sumo de limão e
deixar macerar. Trabalhar com uma colher de pau o queijo
créme numa taça fria com um fio de azeite e a pimenta preta,
juntar a chalota, aipo e funcho picados, juntar o miolo de
sapateira escorrido. Refrigerar até à montagem. Montar qua-
tro rodelas de salmão fumado sobre uma folha de papel ve-
getal. Colocar o aro de pastelaria sobre cada uma rodelas
de salmão fumado, preencher com o aparelho de miolo de
sapateira compactando com as costas de uma colher de
sobremesa e encimar com as rodelas restantes de salmão.
Guardar os esquimós no congelador durante pelo menos 15
minutos. Preparar uma vinagreta com o azeite, o balsâmico,
o açúcar e a flôr de sal. Empratar distribuindo as várias sala-
das em volta dos esquimós guarnecidos com os tomates
cereja. Regar com a vinagreta e servir.

Chef ANDRÉ MAGALHÃES.

CLUBE DE JORNALISTAS. LISBOA.

>>> sabores

ESQUIMÓ DE SALMÃO FUMADO E SAPESQUIMÓ DE SALMÃO FUMADO E SAPESQUIMÓ DE SALMÃO FUMADO E SAPESQUIMÓ DE SALMÃO FUMADO E SAPESQUIMÓ DE SALMÃO FUMADO E SAPAAAAATEIRATEIRATEIRATEIRATEIRA

> > > > >
INGREDIENTES

4 pessoas

4 fatias de salmão fumado;
200g de miolo de sapateira
(ou caranguejo do Alasca);

150g de queijo créme;
3 chalotas;

1 talo de aipo;
2 talos de funcho;

sumo de meio limão;
4 tomates cereja;

150g de salada verde mista;
4cl de azeite virgem extra;
2cl de vinagre balsâmico;

uma pitada de açúcar;
uma pitada de flôr de sal;
pimenta preta do moinho.

PREPARAÇÃO
Limpar as vieras retirando o coral que se reserva e a pele
que envolve o pedúnculo, lavar com água fria e secar bem.
Picar finamente as chalotas e refogar com uma colher de
sopa de manteiga até ficarem macias. Entretanto, pisar o
coral das vieiras num almofariz estriado, juntar às chalotas
ainda quentes numa taça em banho-maria. Adiocionar aos
poucos a manteiga fria amalgamando tudo até obter um uma
consistência fina e lustrosa.
Enrolar as fatias de toucinho em torno das vieras, segurar
com palitos, colocar num tabuleiro forrado com papel vege-
tal juntamente com os lingueirões. Levar a corar num forno
pré-aquecido a 200ºC vigiando atentamente a operação.
Retirar quando o toucinho estiver dourado e os lingueirões
abertos. Remover os palitos e empratar de imediato colo-
cando três vieiras em cada prato regadas com o coulis de
coral e encimadas por hastes de cebolinho ciseladas em
viés, guarnecer com os lingueirões riscar uns arabescos
com o Kecap Manis e servir de imediato.

Chef ANDRÉ MAGALHÃES.

CLUBE DE JORNALISTAS. LISBOA.

> > > > >
INGREDIENTES

4 pessoas

12 vieiras de calibre médio;
4 lingueirões;

4 fatias finas de toucinho
entremeado de porco Bísaro;

3 chalotas;
80g de manteiga fria;

12 hastes de cebolinho;
Kecap Manis (redução de

molho de soja e melaço de
cana).

VIEIRA CORADA EM VÉU DE TOUCINHO BÍSAROVIEIRA CORADA EM VÉU DE TOUCINHO BÍSAROVIEIRA CORADA EM VÉU DE TOUCINHO BÍSAROVIEIRA CORADA EM VÉU DE TOUCINHO BÍSAROVIEIRA CORADA EM VÉU DE TOUCINHO BÍSARO
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O O O O O Chiado Chiado Chiado Chiado Chiado ararararardeu há deu há deu há deu há deu há 20 20 20 20 20 anosanosanosanosanos

ROSA MOTROSA MOTROSA MOTROSA MOTROSA MOTAAAAA
Rosa Maria Correia dos Santos Mota já andava a correr
desde os tempos de Liceu. Em 1980 conheceu o José
Pedrosa que se tornou o seu eterno treinador.
Na história a primeira maratona foi na Grécia, e foi em

Atenas que Rosa Mota correu a sua primeira maratona du-
rante o Campeonato Europeu de Atletismo em 1982.
Como era a estrear, aproveitou e ficou em primeiro lugar.
A partir daí foi uma sequência de excelentes resultados.

Foi campeã da Europa em 1986 e do mundo no ano se-
guinte. Em 1988 vai aos Jogos Olímpicos de Seul na
Coreia e ganha a medalha de ouro.
Foi há 20 anos e foi muito bom

Era madrugada do dia 25 de Agosto, cerca de 4:30h,
quando segundo houvesse quem tenha visto o fogo
deflagrar numa montra dos Armazéns Grandela. Foi
um instante até este edifício estar completamente
envolto pelas chamas.
Parece que os bombeiros só foram avisados cerca
das 5H15 chegando ao local em poucos minutos.
O fogo já estava entretanto do outro lado da rua do
Carmo.
Em pouco tempo as chamas atingiram uma grande
altura e as explosões das botijas de gás dificultavam
a acção dos bombeiros.
Devido à dimensão do sinistro afluíram ao local todas
as corporações das diversas unidades de bombeiros
de Lisboa e arredores assim como os autotanques
do Aeroporto de Lisboa.A dificuldade de circulação
na rua do Carmo, devido ao arranjo estético efectua-
do no local pouco tempo antes, dificultou o acesso e
a rapidez no combate às chamas fazendo com que o
fogo se pegasse aos Armazéns do Chiado.

Devido à dimensão do fogo os bombeiros viram-se força-
dos a recuar diversas vezes e ainda pela manhã já a nu-
vem de fumo era identificável a partir de satélites.
Com o avanço do fogo, o quarteirão da rua do Carmo, entre
os Armazéns Grandela e a rua Garrett, ficou destruído, de-
saparecendo os estabelecimentos comerciais, alguns cen-
tenários, e as antigas construções pombalinas, deixando
desalojadas dezenas de pessoas.
O objectivo dos bombeiros passava por impedir o alastra-
mento do fogo para a rua Nova do Almada, o que foi impos-
sível, pois os armazéns do Chiado arderam por completo,
assim como a sede da Valentim de Carvalho com o seu
Arquivo Histórico, uma dependência da Electricidade de
Portugal e os edifícios Eduardo e Jerónimo Martins na es-
quina da rua Garrett com a rua Nova do Almada.No total
combateram o incêndio 1680 bombeiros auxiliados por ele-
mentos logísticos diversos que incluíram a Cruz Vermelha,
Polícia de Segurança Pública e Exército.
Verificaram-se duas mortes.O incêndio do Chiado ficou
extinto pelas 12.30h desse dia de há vinte anos.

Marco António Lindo

>>> efemérides



Nº 009  >>>  2008 2008 2008 2008 2008     | JULHO | AGOSTO >>> P| >>> P| >>> P| >>> P| >>> P| 23

PUB

“(...) mas os anos decorreram e com o rom-
pimento do estradão em 1969, a ligar a
Gralheira ao resto do mundo, tornou-se mais
fácil visitá-la (...) mal a viatura surge, Vale do
Lobo abaixo, logo se gera alvoroço nos que
esperam, procurando cada um colocar-se
em sítio onde melhor possa ver a chegada
do autocarro. Os que viajam já vêm de pé,
desde que avistaram a povoação. A camio-
neta ainda vem longe e já se ouvem canti-
gas e grande algazarra, sinónimo de con-
tentamento. Terminada a viagem na Calça-
da da Ponte, a confusão é enorme. Enquan-

VVVVViagens daiagens daiagens daiagens daiagens da
EurEurEurEurEuropaopaopaopaopa
para a minha para a minha para a minha para a minha para a minha terraterraterraterraterra

to uns trocam abraços e beijos com lágri-
mas de alegria à mistura, outros procuram
as suas bagagens no meio daquele amon-
toado de malas, sacos e até mobilas. Mas
passados alguns minutos, já o local está
deserto e o entusiasmo estende-se agora a
todas as casas onde os emigrantes regres-
saram Nas ruas trocam-se cumprimentos e
sorrisos. Nas tabernas nota-se um movimen-
to anormal; bebe-se, conversa-se, discute-
se, mas tudo em boa harmonia. É o escape
de longos meses de ausência”.
In: http://gralheira.planetaclix.pt/livro/titulos/gentes.htm

Com o apoio

Pedro Figueira
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