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Dom José Policarpo
faleceu
aos 78 anos

p. 22 a 23 RELIGIÃO

p. 27À descoberta da cidade de Peso da Régua

A Deutsche Bahn AG, empresa na qual a ARRIVA está integrada 
desde 2010, opera tanto na faixa ferroviária de passageiros, 
como na logística ferroviária ou rodoviária e em breve será líder 
mundial em transporte, quer a nível de número de passageiros, 
quantidade de carga ou nível de qualidade do serviço prestado. 
Conheça-a melhor nesta edição.

DB Deutsche Bahn AG

p. 14 a 19ALEMANHA

SOCIEDADE

IPO-Porto
Comemora 40º 
Aniversário

p. 5

O Instituto Português de 
Oncologia do Porto vai 
comemorar o seu 40º 
Aniversário no próximo dia 
17 de Abril com um concerto 
solidário no Porto, Pavilhão 
Rosa Mota. No cartaz estão 
Tony Carreira, Quim Roscas 
& Zeca Estacionâncio, André 
Sardet, Os Azeitonas e os DJ’s 
Meninos do Rio. Participe e 
apoie esta iniciativa.

BOA FORMA

A importância do 
treino da força 
nos hipertensos

p. 2 6 A 27 SABORES

Ananás: 
escolher e 
conservar

p. 2 8 a 29

O ananás contém muita água e 
poucas gorduras, pelo que o seu 
valor calórico é baixo. Antes das 
refeições, sacia o apetite, devido 
à sua riqueza em fibra, e é um 
bom complemento nas dietas 
de emagrecimento. Ao natural 
ou em saladas, o ananás é ideal 
como sobremesa e favorece a 
digestão. Como aperitivo, ajuda 
a preparar o estômago para a 
refeição.

HOMENAGEM

Nelson Mandela: 
Uma vida de luta 
pela democracia

p. 8 a 11 

O idoso representa um 
segmento da população que 
está a crescer rapidamente 
sendo por isso crucial, 
compreender os fatores 
que podem modificar e 
melhorar a qualidade 
de vida de um idoso 
hipertenso, diminuindo as 
possibilidades de que esta 
doença venha a ser a causa 
da sua morte. 

Um dos maiores 
transportadores
do mundo

Um “pastor apaixonado 
pela busca da verdade”. Foi 
assim que Papa Francisco 
descreveu D. José Policarpo.
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Excelentes 
resultados na 
Auditoria

T
anto o Dave Wilkin-
son como o Kevin 
Wagstaffe conhe-
cem bem, num sen-
tido mais aplicado, 

a realidade da ARRIVA. Há 
vários anos que nos visitam 
tanto para auditar tudo o que 
tenha a ver com manutenção 
de veículos como também em 
determinados momentos com 
questões associadas a obras 
como no caso da construção 
das instalações da sede em Pi-
nheiro, como das novas oficinas 
de Famalicão. 
Uma auditoria deste género ana-
lisa questões críticas de manu-
tenção, questões que tenham 
a ver fundamentalmente com 
segurança dos veículo no seu in-
terior, em especial no que envolve 
o passageiro, obviamente sobre a 
qualidade do espaço do condutor, 
bem como do aspecto do veículo. 
Enquanto para o cliente em ge-
ral, a única coisa que lhe pode 
saltar mais à vista é por exemplo 
a limpeza do veículo, para estas 
avaliações tudo conta, desde o 
funcionamento de campainhas, 
se as portas abrem bem ou 
coisas tão impensáveis como a 
qualidade do liquido anticonge-
lante no radiador.
O resultado da auditoria do 
ano de 2013 mostrou que hou-
ve uma clara melhoria na 
qualidade da manutenção, 

A ARRIVA Portugal recebeu no dia 12 de março a visita do Auditor Chefe 
de engenharia e qualidade Dave Wilkinson, e do auditor de engenharia 
Kevin Wagstaffe, que vieram dar a conhecer os resultados da Auditoria 
feita ao ano de 2013.

texto e fotos Marco António Lindo

Processo Visual 
ARRIVA 
Motiva visita 

D
ecorreu na sede da 
ARRIVA Portugal 
transportes em 24 e 
25 de fevereiro uma 
reunião onde esti-

veram presentes Carl Reyner e 
Lloyd Mason, Manuel Oliveira, 
Bruno Lopes, Carlos Costa, Ana 
Zita Lopes, Fernado Cosme e 
Hermenegildo Pereira.
Carl Reyner é responsável de 
gestão e desenvolvimento de 
liderança no Departamento de 
Recursos Humanos da Arriva 
UK BUS, sendo a primeira vez 
que nos visita.
Lloyd Mason é responsável pelo 
Desenvolvimento de Engenharia 
também na UK BUS, é um visi-
tante habitual na nossa ARRIVA 
Portugal, um grande conhece-
dor do nosso funcionamento.
Ambos os intervenientes vieram 
inteirar-se numa forma mais 
profunda sobre a aplicação 
prática do VAP, o Processo 
Visual Arriva recentemente 
galardoado com um prémio de 
Excelência da ARRIVA Main-

land Europe em 2013 e sobre 
o qual publicámos extensa 
reportagem no número anterior 
do ARRIVA Jornal. 
Nesta reunião a explicação fi-
cou a cargo dos “mentores” do 
projecto, o Dr. Filipe Pereira e o 
Eng.º Fernando Cosme, que ex-
plicaram o conceito e aplicação 
do VAP, incluindo uma descrição 
cronológica dos diversos passos 
que antecederam o próprio 
processo, culminado na prática 
actual. Seguiu-se uma visita à 
zona oficinal onde se fez uma 
descrição do sistema o que 
permitiu avaliar a sua utilidade.
Neste mesmo encontro, tam-
bém houve lugar à abordagem 
dos mais recentes progressos 
na aplicação do Processo Lean 
na ARRIVA Portugal, sendo a 
explicação foi produzida pelo 
Eng.º Hermenegildo Pereira.
Seguiram-se visitas às oficinas 
de Guimarães e Famalicão onde 
todos ficaram inteirados dos 
resultados da aplicação prática 
destes processo.

N
notícias

em especial no detalhe. Em 
2012, globalmente a ARRIVA 
Portugal nas suas oficinas de 
Guimarães e Famalicão tinham 
apresentado valores de quase 
9% em percentagem de falhas 
encontradas. No ano de 2013 
o valor baixa para 0%, mesmo 
levando em conta que parte 
desta percentagem se deve 
a por vezes não se conseguir 
cumprir escrupulosamente o 
plano de manutenção periódi-
ca pré estabelecido.
Este é um certo motivo de or-
gulho para a empresa, mas em 
especial para aqueles que tra-
balham no departamento que 
cuida da manutenção da frota, 
e que este ano colocam a AR-
RIVA Portugal numa excelente 
classificação levando em conta 
que fica abaixo da fasquia dos 
10% que é o nível considerado 
como aceitável em falhas.

A análise aos autocarros é feita 
de uma forma perfeitamente 
aleatória. No ano de 2013 a amos-
tra fez-se com a verificação de 22 
autocarros cobrindo toda a idade 
de frota tendo sido encontrados 
zero defeitos na análise feita a 
travões, direção, suspensão, 
pneus e material de combate a 
incêndio nos veículos.
Quando considerado o trabalho 
feito na oficina, este levou à 
detecção de acertos operativos 
mínimos a introduzir.
As falhas são classificadas com 
penalizações ou “deméritos”. A 
classificação colocou a ARRIVA 
Portugal no nível de “Satisfató-
rio”, o segundo melhor nível. A 
nível global das empresas todas 
do Grupo ARRIVA, ficámos a 
menos de metade da média 
geral, tendo sido ultrapassados 
apenas por 7 das 25 empresas 
em análise.

Filipe Pereira, Dave Wilkinson, Manuel Oliveira, Kevin Wagstaffe, Carlos Costa

Carl Reyner, Lloyd Mason
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E
editorial

Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,

No dia em que estou a escrever este 
editorial foi conhecida a notícia do fa-
lecimento do Cardeal Patriarca Emérito 
de Lisboa, D. José Policarpo. Porque 
se trata de um homem cuja vida foi 
um exemplo de dedicação aos outros, 
ao ensino e à cultura e, através da sua 
ação, fosse nas atividades da Igreja Ca-
tólica - de que foi máximo representante 
em Portugal - fosse na sua dedicação à 
Universidade Católica ou aos assuntos 
da cultura, influenciou e marcou o de-
senvolvimento do Portugal democrático, 
não podia deixar de lhe dedicar estas 
primeiras linhas, elogiando a sua obra 
e lamentando a sua morte.
Morreu um Homem bom, Paz à sua 
Alma!
Por mera coincidência, no ano anterior 
e quando estava a iniciar a escrita do 
editorial para o número correspondente 
a este, foi conhecida a escolha de um 
amigo do Senhor D. José Policarpo 
como novo Papa para substituir o Papa 
Bento XVI que havia resignado; o esco-
lhido, o até então Cardeal de Buenos 
Aires, Jorge Mário Bergoglio, escolheu 
o nome de Francisco para o seu ponti-
ficado. Dediquei, então, uma boa parte 
do editorial a esse facto, e dava nota da 
minha esperança de que os sinais então 
já evidenciados logo nas primeiras horas 
– inclusive a própria escolha do nome – 
fossem o início de uma era diferente e 
de um Pontificado marcante.
Um ano está decorrido e, efetivamente, 
o Papa Francisco incutiu já na Igreja 
Católica profundas alterações na forma 
de pensar e abordar alguns assuntos 
importantes e, sobretudo pelo seu 
exemplo, deu-nos sinais muito evidentes 
de esperança numa sociedade melhor.
Permito-me agora desejar que o Papa 
Francisco tenha as forças suficientes – 
porque o saber e o querer já demonstrou 

que tem – para, durante muitos anos, 
continuar a ser uma referência de vida 
de que todos sempre necessitamos.
Estamos a muito poucos dias da che-
gada da Primavera marcando, assim, 
o final de mais um Inverno que, este 
ano, foi longo e muito severo; há muitas 
décadas que não havia um Inverno tão 
chuvoso como este que está prestes a 
terminar.
Depois do Outono e o Inverno levarem 
ao amarelecimento e à queda das folhas 
– aquelas conhecidas como caducas, 
não as perenes - que existem por todo 
o lado, a Primavera brinda-nos com o 
desabrochar de novas folhas e flores, 
elementos bonitos da natureza que nos 
levam a perceber que nada é imutável e 
que, após um período difícil, a natureza 
se renova e nos brinda com novas opor-
tunidades; normalmente com condições 
climatéricas mais amenas é também 
durante a Primavera que os dias vão 
sendo maiores e, consequentemente, 
temos a sensação de que as nossas 
vidas se tornam mais alegres.
Esta é, também, a época em que os cris-
tãos celebram a Páscoa, cujo significado 
é a Ressurreição, o ressurgimento após 
a morte.
Assim, este movimento espiritual em 
que, de uma forma ou de outra, todos 
nos sentimos envolvidos, está em li-

nha com o que a Primavera nos revela 
através da natureza e estes dois factos, 
atuando conjuntamente, levam à criação 
de um ambiente mais positivo, mais pro-
pício ao bem-estar das pessoas.
Sendo estes factores normais e recor-
rentes por acontecerem todos os anos 
– embora nem sempre com a mesma 
intensidade – no ano de 2014 temos, a 
meu ver, um terceiro factor, específico 
deste ano, que tenho esperança nos 
levará a uma etapa da vida do País que, 
espero, possa trazer um novo alento 
a todos nós. Refiro-me, como é óbvio, 
ao final do programa de ajustamento 
em que o País esteve envolvido nestes 
últimos anos. Esse programa de ajus-
tamento foi como que um Outono e um 
Inverno muito rigorosos, que levaram à 
queda de muitas “folhas”, sendo que, 
se no caso da natureza só desaparecem 
folhas caducas – que, logo na Primavera, 
são prontamente substituídas por outras 
novas e viçosas - com este programa de 
ajustamento a que estivemos submeti-
dos desapareceram essas “folhas” que 
já há muito sabíamos que iriam cair, 
mas com elas e devido à violência da 
“tempestade”, desapareceram também 
outras que, em condições normais, 
poderiam ter sido salvas.
Esperemos, pois, que a exemplo da 
natureza, também nesta matéria, a 

Primavera de 2014 nos mostre claros 
sinais do renascer da nossa economia 
e, com esse renascer, surja a melhoria 
das condições de vida das pessoas e da 
esperança num futuro melhor.
Da minha parte estou convencido que 
assim vai ser mas não tenho dúvida 
alguma que, ao contrário da natureza, 
não vai ser durante a Primavera que 
tudo o que é bom vai ficar reposto. Sou 
até tentado a dizer que é desejável que 
assim não seja, pois correr-se-ia o grave 
risco de que tudo fosse feito baseado em 
folhas caducas, que desapareceriam no 
primeiro Outono / Inverno mais ventoso.
Que todos sejamos capazes de aprovei-
tar a oportunidade que esta Primavera 
de 2014 nos traz para alicerçarmos um 
renascimento progressivo que, embora 
seja mais moroso, seja baseado em “fo-
lhas perenes” e, assim, nos salvaguarde 
muito melhor de futuras tempestades.
Da nossa parte estaremos, como sem-
pre, muito atentos a novas oportuni-
dades, nunca deixando o nosso foco 
principal que é o nosso empenho em 
prezar o emprego que geramos e todos 
os serviços realmente necessários para 
os nossos clientes.
Espero, caro/a Leitor/a, que desfrute 
da leitura deste jornal que, empenha-
damente, fazemos a pensar em si. Que 
a diversidade das matérias, tanto em-
presariais – que neste número incluem 
a história da DB, empresa em que 
estamos integrados desde 2010 – como 
de índole geral – de entre as quais, pela 
excelência do serviço que presta e a 
importância para sociedade, me permi-
to destacar a matéria que diz respeito 
IPO-Porto – seja do seu agrado.
Votos de uma boa Primavera para todos!

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

“Que todos sejamos capazes 
de aproveitar a oportunidade 
que esta Primavera de 2014 
nos traz para alicerçarmos um 
renascimento progressivo
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texto Marco António Lindo
fotos Optimus

“Com a assinatura 
do protocolo 
entre a ARRIVA 
e a OPTIMUS, 
cada colaborador 
da ARRIVA pode 
agora partilhar 
seu o direito a 
este benefício 
com familiares 
ou amigos, oferta 
limitada a cinco 
titulares.

C
om a assinatura do proto-
colo entre a ARRIVA e a 
OPTIMUS, cada colabora-
dor da ARRIVA pode agora 
partilhar seu o direito a este 

benefício com familiares ou amigos, 
oferta limitada a cinco titulares.
Existem diversas modalidades ou “paco-
tes”, com preços a partir dos 3 euros, o 
pacote chamado “Promo” e que só tem 
chamadas grátis dentro do grupo, sendo 
as restantes pagas, o pacote “Discount” 
que por 6,15 euros  de mensalidade que 
permitem chamadas e SMS gratuitos 
entre colaboradores e suas famílias, 
empresa e amigos indicados pelo funcio-
nário da ARRIVA, em território nacional.
Além “pacote” atrás referido, existem 
mais dois, o “Basic” e o “Premium” que 
além das chamadas e SMS incluem 
também net até 500 ou 1000MB respec-
tivamente.
Também os valores para comunicações 
para rede fixa, MEO ou Vodafone são 
reduzidos havendo um valor único nas 
comunicações para estas redes que se 
fica pelos 0,055 euros por minuto.

Com este protocolo, além dos valores 
que os aderentes beneficiam, também 
a aquisição de telemóvel ganha outro 
aspecto. Há descontos a partir de 25 
euros e que podem ir até aos 180 euros 
na compra do equipamento, sendo que 
o valor final não pode ser inferior a 9,99 
euros, obrigando a compra com descon-
to a uma fidelização de 12 meses. Estes 
descontos também variam conforme o 
tipo de “pacote” escolhido.
Para utilização no estrangeiro e para o 
estrangeiro os colaboradores e família 
ou amigos também beneficiam com 
estes tarifários.
Para ligar para fora de Portugal ou 
em “roaming”, aquilo que nos permite 
receber e fazer chamadas quando es-
tamos noutro país, há tarifas a partir de 
0,227 euros ou 0,295 euros no caso do 
“roaming” por minuto, valor este que per-
mite falar para quase todos os países da 
Europa, mais Estados Unidos e Canadá.
Todos os colaboradores que necessitem 
de algum esclarecimento podem, entre-
tanto, utilizar a linha 800 931 693 e verá 
todas as suas dúvidas esclarecidas.

Os benefícios para colaboradores acabam de crescer 
com a assinatura de um protocolo entre a ARRIVA 
Portugal e a Optimus em que as tarifas de que já 
beneficiam os funcionários, são agora extensíveis a 
familiares ou até amigos.

Mais benefícios 
para colaboradores 
ARRIVA

destaque
D
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Foi em abril de 1974 que o Centro do Porto do Instituto 
Português de Oncologia Francisco Gentil iniciou as suas 
funções, após um cuidado período de preparação de mais de 
dois anos.

Instituto Português de
Oncologia do Porto
Comemora 40 Anos

O 
Instituto Português de On-
cologia Francisco Gentil, 
Centro Regional do Porto, 
tem-se vindo a distinguir 
ao longo dos anos pelo 

dinamismo e lugar cimeiro na qualidade 
com que acolhe e trata os doentes, pela 
atividade científica de alta credibilidade 
que desenvolve e pela qualidade do ensi-
no que realiza na área da oncologia. Pelo 
prestigio conquistado adquiriu dimen-
são internacional, sendo membro ativo 
da European Organization of Research 
and  Treatment of Cancer (EORTC).
Os tempos que se vivem nas áreas da 
biologia e genética trazem ao tema 
“cancro” novos conhecimentos e novas 
esperanças. São estas realidades que o 
IPO-Porto vive com profundo empenho 
e entusiasmo, respondendo aos novos 
desafios por forma a dar continuidade 
à promoção da qualidade em todos os 
níveis: da gestão ao ensino; do diagnós-
tico ao tratamento; da criação de novas 
estruturas à investigação científica de 
qualidade nas áreas da investigação 
de transferência e dos ensaios clínicos.
Para melhor compreendermos a impor-
tância do trabalho desenvolvido por toda 
a equipa do IPO-Porto, o ARRIVA Jornal 
conversou com a Dr.ª Matilde Ribeiro, 
Coordenadora da Clinica da Pele, Dire-
tora do Serviço de Cirurgia Plástica, mas 
acima de tudo “Médica do IPO-Porto”, 
conforme gosta de ser identificada. 
Explicou que atualmente 60% dos doen-
tes com cancro sobrevivem: “O doente 
oncológico é considerado crónico e o 
atendimento tem de ser privilegiado, pois 
estes doentes vão estar connosco por 
muito tempo”.  A pensar nisso mesmo, 

a organização do hospital é diferente dos 
demais. “O IPO está organizado por cli-
nicas de patologias (da pele, dos tecidos 
moles, do osso e da mama, por exem-
plo), é um grupo multidisciplinar que 
trata um determinado tipo de patologia 
e o quadro de pessoal é permanente para 
que os doentes os conheçam e possam 
a eles recorrer facilmente”. 
Aliás, o envolvimento da equipa do IPO é 
assinalável, quer nas grandes como nas 
pequenas coisas, nomeadamente nas 
remodelações. “Eu sou portista doentia 
e o meu serviço (Clinica da Pele) é azul e 
branco! Cada área de patologia  tem uma 
cor para facilitar. Parecendo que não, fa-
zemos um esforço muito grande para que 
os doentes se sintam bem, há um grande 
empenho!” Garantiu a Dr.ª Matilde Ribeiro, 
acrescentando ainda que “as pessoas 
têm orgulho em trabalhar no IPO-Porto”, 
salientando que “não há sitio onde se 
respeite mais a vida que o Hospital”.
E com todas estas responsabilidades, 
esta médica consegue ainda arranjar 
tempo para se envolver na organização 
do espetáculo comemorativo dos 40 
Anos, bem como noutras ações com a 
população.
“Houve uma grande modificação para 
melhor nos últimos anos e achamos 
que devíamos assinalar a data, partilhan-
do-a com a comunidade e angariando 
dinheiro para melhorar as instalações 
do IPO-Porto”, salientou a Dr.ª Matilde, 
garantindo que “no dia 17 de Abril, no 
Pavilhão Rosa Mota, no Porto, vai haver 
festa para a noite toda, das 21 às 00H00”.
No cartaz estão Tony Carreira, Quim 
Roscas & Zeca Estacionâncio, André 
Sardet, Os Azeitonas e os DJ’s Meninos 

do Rio. Todos estes artistas confirmaram 
a presença graciosa, e juntos irão pro-
porcionar um grande concerto solidário 
e uma noite muito animada.
O ingresso pode (e deve) ser adquirido 
nos locais habituais: Ticketline, Fnac, 
Worten, CC Dolce Vita, Agências Abreu. 
Os preços são muito acessíveis, para 
garantir uma grande adesão: Plateia em 
pé 10 euros e Bancada 15 euroa.
E, aproveitamos para deixar a dica: nos 

S
sociedade

texto Maria Helena Duarte / www.ipoporto.min-saude.pt
fotos IPO Porto

DAR SANGUE
É UM AJUDA FUNDAMENTAL
Diariamente, no IPO-Porto, há dezenas 
de doentes que necessitam de transfusão 
de diversos componentes sanguíneos, 
para serem sujeitos a transplante 
de medula óssea, cirurgias, ou para 
realizarem tratamentos de quimioterapia 
ou radioterapia. Sem as dádivas de 
sangue, estes doentes não podem ser 
tratados, pois, apesar dos avanços 
técnicos, o sangue humano ainda não 
tem substituto. A vida destes doentes 
está dependente da dádiva altruísta 

de pessoas saudáveis. Para ser dador 
de sangue, o candidato tem de ser 
saudável, ter mais de 18 anos e pesar 
mais de 50Kg.

Contactos: 
T. 225 084 052
dadores@ipoporto.min-saude.pt
www.ipoporto.min-saude.pt
Horário de Atendimento:
Segunda a Sexta: 8h30 às 19h00
Sábados: 8h30 às 12h30

cafés antigos da cidade do Porto já co-
meçaram a ser feitas Tertúlias temáticas 
dirigidas à população em geral, com 
a presença dos médicos, e onde pode 
esclarecer todas as dúvidas. Majestic, 
Guarani e Progresso juntam-se a esta 
causa. A próxima Tertúlia será no dia 
14 de maio e o tema será o Cancro de 
Pele, a Dr.ª Matilde Ribeiro vai lá estar, e 
deixa o recado: “Envolvam-se connosco, 
estamos todos juntos nesta luta!”
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Academia de Ginástica 
de Guimarães

O 
projeto de construção da Academia de 
Ginástica de Guimarães foi apresentado 
pela Câmara Municipal, no passado dia 
15 de fevereiro, no Multiusos de Guima-
rães, por ocasião da cerimónia de assi-

natura de 36 contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo com clubes vimaranenses.
A Academia de Ginástica Desportiva, que será ins-
talada junto à Pista de Atletismo Gémeos Castro e 
assumirá uma função fundamentalmente formativa, 
contemplará a prática de três disciplinas: Ginástica 
Rítmica, Ginástica Artística e Ginástica Acrobática. O 
edifício terá uma nave central destinado à ginástica 
artística, com 682 metros quadrados, e um espaço 
polivalente com 154 metros quadrados para a ginás-
tica acrobática e rítmica.
“O Desporto constitui um pilar essencial no desenvol-
vimento humano, é integrador, cultural, está ligado a 
ações de natureza educacional e permite a criação de 
projetos de inclusão social”, lembrou Domingos Bra-
gança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, 
apologista da realização de um “trabalho com todos os 
agentes desportivos”, no sentido de Câmara e clubes 
do concelho “caminharem juntos”.
O Vereador do Desporto, Amadeu Portilha, afirmou 
que este novo equipamento constitui um “investimento 
estrutural para a comunidade vimaranense”, o que 
resultará no aumento do número de modalidades pra-
ticadas em Guimarães, ultrapassando a meia centena.

Câmara de Guimarães apresentou Academia de Ginástica projetada para a Pista 
de Atletismo Gémeos Castro

R
regiões

texto e fotos Tempo Livre

36 CONTRATOS ASSINADOS
COM CLUBES VIMARANENSES
O Município de Guimarães procedeu, no dia 15 de 
fevereiro no Multiusos de Guimarães, à cerimónia de 
assinatura dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo com clubes vimaranenses. Em 2014, a Câmara 
atribuiu um total de 724.500 mil euros, o que representa 
um aumento de 232 mil euros, mais 47% do que o 
montante atribuído no ano passado.
Para a época desportiva em curso, o Município de 
Guimarães aprovou a atribuição de apoios a 36 
clubes num universo que envolve 4.625 atletas em 22 
modalidades desportivas diferentes.
Dos 724.500 euros atribuídos em 2014, a principal 
verba (450.000 euros) destina-se à realização de obras 
de requalificação de instalações desportivas, enquanto 
250.000 euros têm como destino a formação e 24.500 
euros a organização de eventos.
A assinatura dos contratos resultou da aprovação, na 
reunião de Câmara de 06 de fevereiro último, dos 
subsídios aos clubes desportivos de Guimarães, em 
consonância com o estabelecido no Regulamento de 
Atribuição de Apoios às Associações Desportivas de 
Guimarães.

pub

como balneários, recepção e a proximidade com o 
Centro de Apoio Médico ao Desporto, igualmente ali 
existente.
O projeto de construção da Academia de Ginástica 
Desportiva pertence à equipa de arquitetos municipais 
da Autarquia, sendo coordenado por Paulo Castelo 
Branco. O edifício, localizado na Cidade Desportiva de 
Guimarães, terá uma bancada com capacidade para 
100 pessoas. As características da fachada da Acade-
mia permitirão, também, uma ligação de proximidade 
e envolvimento com o exterior.
 
DISCIPLINAS DA ACADEMIA
DE GINÁSTICA DE GUIMARÃES
A ginástica rítmica, também conhecida por ginástica 
rítmica desportiva, é uma ramificação da ginástica 
que possui infinitas possibilidades de movimentos 
corporais combinados aos elementos de ballet e dança 
teatral, realizados fluentemente em harmonia com a 
música e coordenados com o manejo de aparelhos 
próprios desta modalidade olímpica, que são a corda, 
o arco, a bola, as maças e a fita.
As primeiras competições mundiais de ginástica acro-
bática realizaram-se em 1973 e em comparação com 
a ginástica artística e rítmica e uma nova modalidade 
da Federação Internacional de Ginástica, representada 
pela sigla FIG, que tem como principais características 
a execução de exercícios que exigem força, agilidade 
e equilíbrio.
Este desporto requer por parte do ginasta coragem, 
coordenação, flexibilidade e equilíbrio, além das exigên-
cias técnicas de salto. As suas rotinas são executadas 
com acompanhamento musical e requerem expressão 
e movimentos do corpo perfeitamente sincronizados 
com a música.
A ginástica artística é também conhecida como ginás-
tica olímpica. É considerada uma das modalidades que 
promove a arte de exercitar o corpo para fortificá-lo e 
dar-lhe agilidade. O conjunto de exercícios corporais 
sistematizados, para este fim, realizados no solo ou 
com auxílio de aparelhos são aplicados com objetivos 
educativos, competitivos e ainda terapêuticos.

O edifício da Academia ocupará um espaço atual-
mente sem função na Pista de Atletismo Gémeos 
Castro, aproveitando todos os serviços existentes, 
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Peso da Régua desde sempre deu a conhecer ao Mundo a 
grandeza dos homens que a criaram. O sacrifício, a coragem 
e a paixão de um povo que esculpiu, com mestria, um berço 
de prodigiosa beleza, berço de vinhas e vinhos.

Peso da Régua

C
hamar o País e o Mundo 
à razão para que lugares 
como Peso da Régua dei-
xem de ser esquecidos no 
espaço e no tempo é um 

desafio. Esta é, sem dúvida, uma cidade 
de visita obrigatória!
O facto de, na opinião de alguns historia-
dores, Peso da Régua ter sido habitada 
durante as invasões romanas e bárbaras, 
deu origem ao nome Vila Regula - casa 
romana de campo, soterrada em lugar 
da cidade. Outros, porém, defendem a 
hipótese de derivar de “récua”, devido 
aos ajuntamentos de récuas ou cavalga-
duras que passavam o rio Douro. Uma 
terceira teoria, sustenta a derivação de 
“reguengo”, designação atribuída às 
terras dos reis.
Peso da Régua pode ainda ter origem no 
termo “regra”, aludindo ao direito que 
podia ser herdado de ascendentes ou 
conferido a descendentes através de um 
foral. Esta teoria baseia-se na doação de 
terras feita pelo Conde D. Henrique a D. 
Hugo, em 1093, que por sua vez as doou 
a D. Egas Moniz. Seria, portanto, esta “re-
gra” a dar origem à palavra Régoa, mais 
tarde Régua. Em relação à proveniência 
do nome Peso existem duas correntes de 
opinião: a primeira defende a hipótese 
de derivar do lugar onde as mercadorias 
eram pesadas e cobrados os impostos; 
a segunda explica a probabilidade de o 
nome ter evoluído a partir de um lugar 
onde os animais de transporte eram 
alimentados ou pensados, o “Penso”.
Esta parte da atual cidade é antiquíssi-
ma. A ela se referiu o foral que D. Sancho 
I, que concedeu ao lugar de Godim, 
porque lhe deu a sua herdade do monte 
Argemundais com seus termos declara-
dos, requerida em 1797 pelo Marquês de 

Abrantes, D. Pedro de Lencastre Almei-
da Sá e Meneses e passada na Torre do 
Tombo, do livro que serviu de registo na 
chancelaria de D. Afonso III.
A Régua é uma cidade moderna, que 
apenas conheceu a sua condição de 
concelho após a época pombalina, no 
ano de 1836. Toda a importância reco-
nhecida se inicia por culpa e graça da 
criação, na Régoa, da Companhia Geral 
das Vinhas do Alto Douro, pelo Marquês 
de Pombal em 1756. Tendo mandado 
delimitar as vinhas do Vale do Douro 
com marcos de granito – Marcos de 
Feitoria – determinando assim as áreas 
de produção dos melhores vinhos, Por-
tugal criava no Douro a primeira região 
demarcada e regulamentada do mundo. 
A partir daí, e por via do comércio e sua 
centralização local, a Régoa passou a ser 
o centro da Região, o local onde todos 
chegavam e de onde tudo partia.
“A marca funda que deixou na paisagem, 
na vida dos homens e no sistema de 
relações, mais do que a sua importância 
económica, para a região e para o país, fez 
do Vinho do Porto um facto cultural, pa-
trimónio da cultura portuguesa, um vinho 
universal. Mas esta é, também, terra de 
bem comer. Da gastronomia do concelho 
fazem parte o arroz de forno com cabrito 
assado, leite creme e um doce regional a 
escolher. A acompanhar vinhos da Região 
Demarcada do Douro e o Vinho do Porto. A 
Taberna do Jeréré e o Castas e Pratos são, 
entre outras, duas paragens obrigatórias 
para bons petiscos e bons vinhos. 
Peso da Régua está também associada 
ao conhecido pregão: “Olha o rebuçado 
da Régua, levem rebuçados da Régua!” 
Assim pregam as  Rebuçadeiras de bata 
e lenço brancos, desde a década de 40 
do século passado. 

SUGESTÃO DE VISITA:
ITENERÁRIO URBANO
O núcleo urbano da Régua é composto 
por duas freguesias: Peso da Régua e 
Godim. O comércio e os serviços co-
nheceram um grande desenvolvimento 
nos últimos anos, mas a vinha e o vinho 
continuam a ser a imagem de marca 
da cidade.
A nível patrimonial destacamos a Igreja 
Matriz, a Capela do Cruzeiro, Cruzeiro do 
Senhor da Agonia, a Capela das Sete Es-
quinas, Casa Vaz, Casa do Dispensário, 
Capela do Asilo, assim como a casa da 
Real Companhia Velha, antiga sede da 
Real Companhia das Vinhas do Alto Dou-
ro, atual sede do Museu do Douro, bem 
como o Teatrinho da Régua e o Padrão 

D
destinos

texto www.cm-pesoregua.pt 
fotos D.R.

À descoberta da cidade

Comemorativo da Viagem de Gago Cou-
tinho e Sacadura Cabral. As três pontes 
identificam épocas diferentes da história 
do concelho e ligam-nos a um futuro 
assente no desenvolvimento das vias 
de comunicação, indispensável a uma 
maior dinâmica económica da cidade.
Na Régua pode ainda visitar o edifício 
da Casa do Douro, cuja construção 
data do segundo quartel do séc. XX, em 
granito polido e mármore, com vitrais 
da autoria do pintor Lino António, onde 
pode ver retratada a história da Região 
Demarcada do Douro. A visita à Régua 
ficará completa com uma passagem 
pela Estação Ferroviária, onde o pri-
meiro comboio chegou no dia 14 de 
Julho de 1879.
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Uma vida de luta 
pela democracia
e igualdade

texto Marco António Lindo
fotos D.R.

homenagem
H

tinha uma firma com Witkin Eidelman e 
lhe arranja o trabalho.
É depois de conhecer Walter Sisulo 
mantem o contacto. A amizade incre-
menta-se a partir de 1942 e ajuda Nelson 
Mandela a definir melhor a sua visão 
política. Em 1944 torna-se membro do 
Congresso Nacional Africano, o conhe-
cido ANC, onde vai ajudar a construir a 
ala da juventude, a ANC Youth League. 
Nesse ano de 1944 casa com uma prima 
do Sisulo, a Evelyn Mase. Do casamento 
resultam dois filhos, Madiba Thembekile 
e Madiba Makgatho bem como duas 
filhas, ambas de nome Makaziwe, já 
que a segunda tem o mesmo nome da 
irmã que não conheceu por falecer em 
criancinha. Nelson e Evelyn separam-se 
em 1955 e divorciam-se três anos depois.
Muitos dos problemas pessoais de Nel-
son Mandela devem-se a dedicar quase 
todo o seu tempo à atividade política. Em 
poucos anos Nelson sobe na hierarquia 
do ANC e está já a um nível mais elevado 
na organização quando o ANC decide 
o que fica conhecido como “Programa 
de Ação”. 
Em 1952 integra a Campanha Desafio 
tendo ao seu lado outro nome que 
ficará para a história da luta contra o 
Apartheid, o pensador indiano Maulvi 
Cachalia, membro do Congresso Indiano 
para a África do Sul. A campanha de 
desobediência civil é lançada, especi-
ficamente para fazer frente a seis leis 
consideradas profundamente injustas 
pela forma intensamente discriminatória 

Q
uando tinha apenas 12 
anos, depois da morte de 
seu pai, Rolihlahla aproxi-
ma-se mais do Rei Jongin-
taba. E é aqui  que vai ficar 

a conhecer muitos atos de valor do seu 
falecido pai, as lutas em que se envolveu 
especialmente nas em que contribuiu 
para a libertação do seu povo. 
Na África do Sul havia o hábito de colo-
car às crianças nomes cristãos e por isso 
o Rolihlahla Mandela passa a Nelson, 
nome que lhe é posto pela Miss Mdinga-
ne, sua professora na Escola de Qunu. 
Depois de concluir os seus estudos 
secundários, na Wesleyan Secondary 
School inscreve-se no University College 
of Fort Hare onde planeava licenciar-se 
em Arte. Foi nesta altura que as coisas 
lhe começaram a correr mal, já que se 
junta a grupos de manifestantes em 
protestos diversos, o que lhe garante a 
expulsão da universidade. Acaba por se 
licenciar na University of South Africa 
tendo regressado a Fort Hare para con-
clusão desses estudos.
Na universidade já tinha passado 
algumas complicações mas quando 
regressa a Mqhekezweni, mas por di-
versas razões entre as quais imposição 
de casamento por parte do seu Rei, em 
1941 decide viajar para Joanesburgo 
onde arranja trabalho como agente de 
segurança numa mina, isto depois de 
uma reunião com Walter Sisulu que na 
altura era agente imobiliário que o apre-
senta a Lazar Sidelsky um advogado que 

Em 18 de julho de 1918 nasce um rapaz no Clan dos Madiba, 
em Mvezo, na província do Transkei. Dão-lhe o nome 
Rolihlahla Mandela, sendo filho de Nonqaphi Nosekeni e de 
Nkosi Mphakanyiswa Gadla Mandela que era, na altura, o 
primeiro conselheiro de Jongintaba Dalindyebo, Rei da tribo 
Thembu.

Nelson Mandela

““Lutei contra o domínio 
branco, lutei contra o 
domínio negro, adoptei 
um ideal em que todas 
as pessoas poderão 
viver numa sociedade 
livre, democrática, em 
que as pessoas vivam 
em harmonia, com 
oportunidades iguais 
para todos, um ideal que 
espero concretizar em vivo, 
mas que tem que ser um 
ideal pelo qual posso ter 
que estar preparado para 
morrer.” Nelson Mandela

18/07/1918 – 05/12/2013
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como tratam a sociedade civil.
São ambos presos em conjunto com 
outros 17 ativistas. São julgados por 
atos classificados como comunistas e 
por tal sentenciados em nove meses de 
trabalhos forçados, embora com pena 
suspensa.
Depois de concluir os estudos em Di-
reito, Nelson Mandela e Oliver Tambo 
abrem um escritório de advocacia. Este 
é o primeiro escritório de advogados 
a ser constituído na África do Sul por 
negros; estávamos em 1952. A amizade 

entre Nelson e Tambo, que nesta altura 
já era um alto dirigente do ANC, vem de 
1940, altura em que ambos andavam 
na Universidade de Fort Hare, de onde 
foram expulsos por participarem numa 
greve estudantil.
Ainda em 1952 Nelson é banido como 
cidadão e quando três anos depois, em 
26 de junho de 1955, o ANC, o South 
African Indian Congress, o South African 
Congress of Democrats e o Coloured 
People’s Congress assinam em Kliptown 
um acordo conjunto, o “Freedom Char-

ter”, Mandela está lá, mas incógnito, 
para não ser reconhecido. 
O “Freedom Charter” é uma declaração 
de princípios que produz a aliança en-
tre estes diversos grupos ativistas que 
se unem na South African Congress 
Alliance. A palavra de ordem adoptada 
é “The People Shall Govern!” (O Povo 
Governará). 
É certamente complexo viver um casa-
mento em que quase toda a vida se está 
preso. Ainda assim, este durou até 1996, 
altura em que saiu o divórcio.
Em 5 de dezembro de 1955, Nelson 
Mandela é detido, acusado de traição e 
julgado por isso em 1956. Pela mesma 
razão vários outros ativistas são detidos, 
resultando num julgamento que vai du-
rar até 1961. Em 29 de março Mandela 
é condenado juntamente com outros 
27 acusados; homens e mulheres, das 
mais diversas raças. Decide, entretanto, 
passar à clandestinidade.
No decorrer do extenso julgamento atrás 
referido, conhece uma funcionária dos 
serviços sociais por quem se apaixona, 
acabando por casar com ela em 14 de ju-

nho de 1958. Do casamento com Winnie 
Madikizela nasceram duas meninas, 
Zenani e Zindziswa.
Entretanto, dias antes, em Shaperville a 
21 de março de 1960, no decorrer de uma 
manifestação contra novas leis segrega-
cionistas, a policia abre fogo matando 69 
dos manifestantes, comprovadamente 
desarmados. As manifestações e motins 
que se seguem levam à imposição de 
Estado de Sitio. Como consequência, 
em 8 de abril, o ANC e o Congresso Pan 
Africano são banidos. 
Como o veredicto ainda não tinha sido 
decidido, Mandela estava em liberdade 
estando obviamente envolvido nestas 
manifestações, acabando por ser detido 
juntamente com os seus colegas de ban-
co de réus. São milhares os detidos no 
decorrer destas manifestações e motins.
As ações em que participa são tantas 
que chega a ser difícil ordena-las. Su-
cede que no meio de tudo isto ainda 
consegue ir à cidade de Pietermaritzburg 
onde discursa na All-in Africa Conferen-
ce onde se decide escrever uma carta ao 
Primeiro Ministro sul africano Verwoerd. 

18/07/1918 – 05/12/2013
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Nesta carta pedem a autorização para 
que se realize uma convenção nacional 
não racial. Na mesma carta afirma-se 
que a não aceitação dessa convenção 
levará a uma greve nacional de não apoio 
à criação da República Sul Africana, 
saindo assim da Coroa Britânica. À al-
tura o seu nome era Reino da África do 
Sul, sendo Elisabete II a Rainha, isto tudo 
embora fosse autónoma desde maio de 
1910. Mesmo assim a greve não se con-
cretiza já que aos serviços de segurança 
tinham sido massivamente convocados 
para lhe fazer frente.
Em Junho de 1961 é pedido a Mandela 
que lidere a organização o estabele-
cimento do “Umkhonto weSizwe”, em 
dialecto Zulu a “Lança da Nação”, que se 
torna no braço armado do ANC, o Con-
gresso Nacional Africano. O Umkhonto 
weSizwe é fundado em 16 de dezembro 
de 1961, em conjunto pelo ANC e pelo 
Partido Comunista da África do Sul, 
sendo a sua sigla MK. Este movimento 
armado assume-se como a forma de 
“resposta à opressão política, social e 
económica movida contra a população 
negra, mestiça e indiana da África do 
Sul pelo regime político do Apartheid”. 
Em janeiro de 1962 adopta o nome David 
Motsamayi, o que lhe permite deixar 
a África do Sul, viajando por diversos 
países africanos e Inglaterra. Nesta 
viagem pretendia, por um lado, ficar 
mais próximo de outras realidades e, ao 
mesmo, tempo conseguir apoios para a 
sua luta armada.
Recebeu formação militar em Marrocos 
e na Etiópia tendo regressado à África do 
Sul em julho desse mesmo ano, sendo 
detido logo de seguida. É acusado de 
deixar ilegalmente o país e de incitação 

à greve. Desta vez é sentenciado a cinco 
anos de cadeia sendo enviado para a 
prisão de Pretória. 
Em maio de 1963 a polícia desfere um 
ataque contra o quartel do MK em Ri-
vonia detendo uma série de ativistas. 
O quartel-general do MK ficava numa 
quinta em Rivonia, “Liliesleaf Farm”, nos 
arredores de Joanesburgo e é aqui que, 
em 11 de julho de 1963, Nelson Mande-
la e outros 19 líderes do ANC e do MK 
foram detidos.
Em 9 de outubro de 63 juntam Mandela 
a estes ativistas seguindo-se um julga-
mento em que são acusados de crimes 
diversos de sabotagem. Correm todos 
perigo de vida já que a pena aplicada 
poder ser a de morte. 
O julgamento deste processo decorre 
no Tribunal de Rivonia onde são acusa-
dos por 221 atos de sabotagem com a 
finalidade de “fomentar uma revolução 
violenta”. Entretanto, no decorrer do 
julgamento Walter Mkwayi, na altura 
líder do MK foge.
Walter Mkwayi vai liderar um crescendo 
de ações, ataques à bomba tanto a alvos 
militares como industriais e civis. Evitou-
se sempre que existissem baixas civis, 
no entanto, com a escalada de violência 
que se regista na África do Sul nos anos 
70 e 80, o MK passa a usar tácticas cla-
ras de terrorismo e guerrilha. Ao longo 
destes anos perdeu-se o número de 
mortos ou feridos. A Ação mais famosa 
deverá ser a coincidir com os 70º aniver-
sário do ANC, a 8 de Janeiro de 1982, e é 
o ataque à central nuclear de Koeberg , 
próxima da Cidade do Cabo, que estava 
em construção.
Em tribunal Mandela vai fazer o que 
ficará conhecido como  ‘Speech from the 
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“Na África 
do Sul havia 
o hábito de 
colocar às 
crianças 
nomes cristãos 
e por isso o 
Rolihlahla 
Mandela passa 
a Nelson, 
nome que 
lhe é posto 
pela Miss 
Mdingane, 
sua professora 
na Escola de 
Qunu. 

Dock’; estávamos a 20 de abril de 1964.
As suas palavras ficam na memória de 
todos quando afirma que “lutei contra o 
domínio branco, lutei contra o domínio 
negro, adoptei um ideal em que todas as 
pessoas poderão viver numa sociedade 
livre, democrática, em que as pessoas 
vivam em harmonia, com oportunidades 
iguais para todos, um ideal que espero 
concretizar em vivo, mas que tem que ser 
um ideal pelo qual posso ter que estar 
preparado para morrer.” 
Em 11 de junho de 1964, Mandela, o seu 
grande amigo Walter Sisulo, que o havia 
iniciado nestas lutas, bem como seus 
amigos Ahmed Kathrada, Govan Mbeki, 
Raymond Mhlaba, Denis Goldberg, Elias 
Motsoaledi e Andrew Mlangeni são con-
denados a penas de prisão perpétua. De-
nis Goldberg, sendo branco, foi enviado 
para a Prisão de Pretória de onde sairá 
ao fim de 22 anos; os restantes seguem 
para Robben Island.
A mãe de Mandela more em 1968 e o 
seu filho mais velho no ano seguinte. 
Em nenhum dos casos lhe foi permitido 
ir aos funerais.
Entre março e outubro de 1982 Mandela, 
Sisulu, Mhlaba, Mlangeni e Kathrada 
são transferidos para a prisão Pollsmoor 
na Cidade do Cabo. Regressa entretanto 
a Robben Island depois de uma opera-

ção à próstata. Quando ainda estava no 
hospital é visitado pelo então ministro 
da Justiça Kobie Coetsee que com ele 
inicia um diálogo no intuito de conseguir 
iniciar conversações entre o governo e 
o ANC. Estas negociações vão prolon-
gar-se por três anos, até que Coetsee é 
eleito como líder provincial do Estado 
Livre do Orange.
A saúde de Mandela continua compli-
cada e volta de novo ao hospital em 
Agosto de 1988, desta vez depois de lhe 
ser diagnosticada tuberculose. Depois 
de três meses no hospital é transferido 
para uma casa dentro da prisão Victor 
Verster onde passará 14 meses em con-
valescença.
Nos fins de 1989 os seus amigos detidos 
em diversas prisões são libertados. Em 3 
de fevereiro de 1990 o ANC e o PAC saem 
da clandestinidade e a 11 Nelson Man-
dela é libertado. Durante todo o tempo 
que passou preso recusou por três vezes 
beneficiar da liberdade condicional.
Em 1991 é eleito para presidente do ANC, 
o Congresso Nacional Africano
Dois anos depois, em 27 de abril de 
1993, ganha o Prémio Nobel da Paz em 
conjunto com o Presidente da África do 
Sul, Frederick de Klerk. No ano seguin-
te Mandela vota pela primeira vez na 
vida, sendo eleito novo Presidente nas 

primeiras eleições livres na África do 
Sul. Convida para seu Vice Presidente 
Frederick de Klerk - o homem que, com 
ele, tinha aberto as portas à democracia.
Em 1998 comemora os seus 80 anos e 
no mesmo dia casa com Graça Machel.
No ano seguinte deixa o governo cum-
prindo assim a promessa de que só seria 
presidente por um mandato. Volta a cui-
dar pessoalmente da Fundação Mandela 
para as Crianças, uma fundação que 
tinha criado em 1995.
Em 2007 o neto Mandla Mandela torna-
se o regente do Concelho Tradicional de 
Mvezo, numa cerimónia que decorreu no 
“Mvezo Great Place”.
Ao longo da sua vida Mandela dedicou-
se devotamente à democracia e à igual-
dade de direitos entre pessoas de todos 
os credos e raças; nunca respondeu a 
racismo com racismo.
Morre em Joanesburgo em 5 de dezem-
bro de 2013 e todo o mundo se une, 
quase unilateralmente, no sentimento 
de tristeza pela sua morte. 
Hoje a África do Sul é bastante diferente 
em alguns aspectos do que era no tem-
po do Apartheid e da minoria branca. 
Contudo, se muito ainda há por fazer, a 
verdade é que é por tudo aquilo que Man-
dela fez e lutou, que hoje a República da 
África do Sul é uma democracia.
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literatura
L

texto Mafalda Raínho
fotos D.R.

Prémio Nobel
da Literatura
Em 2003 Coetzee é reconhecido com Prémio Nobel da 
Literatura. Este defensor das causas sociais e do regime 
Apartheid, mesmo depois de conquistar o ponto mais alto da 
sua carreira continua no ativo.

sua lealdade para com o seu país, e para 
com o povo de África do Sul, e aponta que 
nem sempre o seu carácter reivindicativo, 
com palavras que chegavam tão longe, 
se refletia nas suas atitudes, sendo que 
se afastava dos “problemas no terreno” . 
Outros, como Johnatan Lear, professor 
de Filosofia da Universidade de Chicago, 
classificam Coetzee como um corajoso 
ao olhar para aquilo que tantos temem 
ver, como a crueldade humana, a frieza 
do mundo que nos rodeia; e menciona 
ainda a sua paixão pelas pessoas, pela 
humanidade, quando descreve as coisas 
mais frias e pesadas. Richard Poplak do 
Daily Maverick também o elogia como 
“indiscutivelmente o maior condecorado 
autor de língua inglesa ainda vivo”.
Em 2013 escreve, para seu lamento, so-
bre a morte de Nelson Mandela. Escreve 
sobre ele partilhando a dor com toda a 
África do Sul, dizendo ter partido “talvez 
o último homem bom ainda vivo” e re-
lembrando todo o seu esforço e trabalho 
árduo. Paixões partilhadas unem até hoje 
Coetzee à sua terra Natal!
Nobel da Literatura; CNA  Prize por três 
vezes; Prix Femina Étranger; The Irish 
Times International Fiction Prize; Booker 
Prize por três vezes, entre outros… Ama-
do por uns, odiado por outros, como 
qualquer grande nome suscita, John M. 
Coetzee é um nome incontornável da luta 
contra o regime Apartheid, mas sobretu-
do da Literatura Mundial.

É 
a 9 de Fevereiro de 1940 na 
Cidade do Cabo, África do 
Sul, que nasce John Maxwell 
Coetzee, romancista, ensaísta, 
professor e Prémio Nobel da 

Literatura.
Filho de Zachrias Coetzee e Vera Coetzee, 
vive nos primeiros anos de vida na cidade 
que o viu nascer até que, aos oito anos, 
se muda com os pais para Worcester, 
aquando do desacordo do seu pai com 
o governo (para quem trabalhava) em 
relação à política do Apartheid imposta 
na época.
Depois de frequentar um colégio cató-
lico, Coetzee inicia uma “maratona de 
estudos” que se estende por várias áreas.  
Licencia-se em Matemática e Inglês na 
Universidade da Cidade do Cabo, cursos 
que terminou com Menções Honrosas 
em 1960 e 1961, respectivamente. No 
ano seguinte, com 22 anos, muda-se 
para o Reino Unido, onde trabalha como 
programador informático, até 1965… E, 
enquanto isto, trabalha na sua tese The 
Works of Ford Madox Ford with Particu-
lar Reference to the Novels, acerca dos 
romances do autor Ford Madox Ford. Em 
1963, termina então este seu Mestrado, 
pela Universidade da Cidade do Cabo. 
Neste ano casa-se com Philippa Jubbe.
Quando em 1965 se muda para os Esta-
dos Unidos da América, é na Universida-
de do Texas, em Austin, que se doutora 
em Linguística. No ano seguinte, Coetzee 
é pai pela primeira vez… nasce Nicholas.
Em 1968 começa a dar aulas de Literatura 
Inglesa na State University of New York, 

Buffalo, onde ficou até 1971. É lá que co-
meça a escrever o seu primeiro romance 
Dusklands. Neste ano pede residência 
permanente nos Estados Unidos da 
América, mas este pedido é-lhe negado, 
devido à sua envolvência nos protestos 
contra a Guerra do Vietname. Nesse 
mesmo ano, tem ainda uma filha, sendo 
assim pai pela segunda vez.
Em 1980 divorcia-se de Philippa e três 
anos depois regressa à África do Sul 
para leccionar Literatura Inglesa na 
Universidade da Cidade do Cabo. Neste 
ano escreve um dos seus romances mais 
conhecidos: Life and Times of Michael 
K, livro que lhe vale um Booker Prize 
britânico.
É distinguido na sua carreira de docente 
entre 1999 e 2001. Em 1997 escreve o seu 
primeiro livro de memórias, Boyhood, 
onde partilha algumas das recordações 
do tempo em que viveu em Londres; 
dois anos depois, escreve Disgrace em 
1999, que vence mais um Booker Prize, 
tornando Coetzee no primeiro escritor a 
vencer este prémio duas vezes!
Já depois de reformado, em 2002, Coetzee 
muda-se para a Austrália, e lá trabalha 
em investigação, juntamente com Do-
rothy Driver.
E é no ano seguinte, 2003, que Coetzee é 
vencedor do Prémio Nobel da Literatura. 
Este prémio é, nitidamente, o culminar, o 
ponto alto da sua carreira!
Mesmo assim nunca parou de escrever! 
Entre romances, ensaios, críticas e algu-
mas traduções, mantém-se até hoje ativo. 
Este autor tem uma obra vasta, sim, mas 

tem também uma vida de ativista social!
Moveu-se sempre contra o Apartheid e 
o sistema de segregação racial presente 
no seu país. Utilizou sempre este tema, 
assim como a pobreza das condições 
humanas, como base de obras tais como 
Apartheid As Bleak Mirror. Aliás, o tema 
acompanhou-o durante toda a sua obra, 
sendo que até muitos dos seus romances 
têm referências implícitas ao mesmo.
Coetzee é assim, aos 63 anos, o quarto 
Africano a receber este prémio. O autor é 
parte integrante de uma geração de escri-
tores sul-africanos que se debruçaram e 
se impuseram contra este sistema. Ainda 
assim, e embora tenha sido um membro 
bastante ativo nesta luta, Coetzee evitou 
sempre as “luzes da ribalta”, escolhen-
do, a maioria das vezes, não se expor a 
entrevistas.
Geralmente o autor não comparecia a 
cerimónias como os Booker Award e a 
Academia Sueca - entidade que nomeia 
para o Prémio Nobel - também não o 
conseguiu contactar para o informar do 
ganho do prémio antes deste ser reve-
lado. Coetzee sabe por uma chamada 
telefónica, em Chicago, e é apanhado 
de surpresa.
A Academia tece-lhe rasgados comen-
tários, mas, depois da atribuição deste 
Prémio, a discussão à volta do seu nome 
instala-se. Nomes como Stephen Gray, 
criticam Coetzee pela sua emigração 
para a Austrália, pondo assim em causa a 

John Maxwell Coetzee
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Emoções
e sentimentos

C
resci no meio das músicas 
mais diversas que o Papzz 
passava. A partir de certa 
altura passou a explicar-
me quem era o autor, quem 

era a banda, os estilos, os gostos, mas 
houve um dia que távamos a ouvir o 
“Mandela Day” dos Simple Minds. A 
música deve ter a ver com emoções, 
sentimentos, vontades, ideias, mas 
nem sempre nos lembramos que pode 
haver algo grave demais por trás delas, 
neste caso, direitos cívicos ou pior, a 
própria vida.
Nasci perto de Lisboa e a pior cena que 
poderia haver no bairro era um gang e 
ter que andar ao soco por causa disso, 
mas a ideia de haver terras, bairros, zo-
nas do “neiborwood” onde pessoas são 
perseguidas por simplesmente terem 
ideias, ou por descriminação de raça, 
na altura foi demais para mim; que cena.
“It was 25 years ago this very day, Held 
behind four walls all through night and 
day”, era parte da letra, e eu tava a ouvir 
isto em 1998 a caminho da Expo98. 
O tema é de 1988, dez anos antes desse 
dia em que eu estava a ouvi-lo. Foi escri-
to pelo próprio James Kerr nos Simple 
Minds, pelo teclista Michael Macneil que 
deixou a banda em 1990 para ir de férias 
para casa na Ilha de Barra, e o Charles 
Burchill, outro membro da banda que 
nos concertos toca um pouco de tudo 
mas é especialmente guitarrista. 25 anos 
noite e dia entre paredes, fechado? Não 
me passava pela cabeça se o Mandela 
era ou não um gajo fixe, mas depois do 
meu pai me explicar as diferenças que 
existiam entre brancos e negros, a forma 

como os seus direitos eram mutuamente 
respeitados, os valores materiais em 
jogo, tudo se tornava mais claro. O meu 
Papzz nasceu “somewhere in África” 
mas em pequeno ia à África do Sul. Mui-
tas pessoas da terra dele trabalhavam lá 
em minas de ouro…  Ah era OURO; ok, 
já se entende.
O “Mandela Day” é 11 de junho de 88, 
dia do seu 70º aniversário, e ainda 
faltavam dois anos para ser libertado 
da prisa. Nesse dia o velho Estádio 
de Wembley foi o espaço para um 
tremendo concerto em sua honra. Eu 
curto altamente o “Mandela Day”, mas 
nestas cenas o Papzz prefere outro tema 
de outra banda dedicado a outro mártir 
do Apartheid, o Stephen Biko, imortali-
zado musicalmente pelo Peter Gabriel, 
que tenho ideia que neste concerto 
interpreta o tema a lado da maior voz 
do Senegal, Youssou N’dour.
Na altura havia uma miúda de Clevland 
nos US of A de nome Tracy Chapman 
que se tinha tornado famosa uns anos 
antes por causa de um álbum, Fast Car 
acho eu, e por ter uma voz do caraças. 
Algo que a Tracy tinha na alma era uma 
necessidade tremenda de entender e 
apoiar estas causas. Os pais eram do 
tempo do Luther King e tinham passado 
cenas à “americana” muito desinte-
ressantes. Por isso a Tracy sentiu-se 
obrigada a escrever um tema em honra 
do Mandela, um “amigo” que não co-
nhecia mas que sobre o qual se sentia 
perfeitamente à vontade para escrever. 
“Freedom Now” é um tema que fala de 
uma sociedade resistente a factos que 
não conhece, não quer reconhecer e 

zão possa estar fora de África mas sim 
a ser aproveitado comparativamente 
com cenas dos Estados Unidos. Afinal 
é tudo “pretos” a levar porrada de polí-
cias “brancos”. Continentes diferentes, 
seres aparentemente humanos, causas 
comuns, ideias e dúvidas convergentes.
Já tinha escrito esta coisa, quando de-
pois de ler ao Papzz, ele me mandou um 
link para ouvir The Specials, uma banda 
de SKA - eu odeio Ska - com o tema “Free 
Nelson Mandela” que é de 1984 e atingiu 
o top ten, quer dizer os dez melhores em 
UK, e que nos Estados Unidos, parece 
mentira, também foi bem divulgado.
Já que tou a escrever de novo, ainda 
há mais uma cena. Houve aquele dia 
em que acharam que era fino por a 
Amy Whinehouse a cantar nos 90 anos 
do Mandela em 2008… Ok, não vou 
falar disso porque a miúda já morreu 
e parece mal; mas tinha-se resolvido 
à estalada.
Fui, bye people.

Seguidores adorados, não tava nada a fim de escrever isto por causa do Carnaval e fartei-me 
de dar tanga ao Coordenador do Jornal para ser ele a escrever isto. Disse-lhe que não mil 
vezes e ele ameaçou-me com pancada; ok, disse que sim.

como tal bloqueia, bloqueando o de-
senvolvimento, e por consequência a 
liberdade. “Soon must come the day/ 
When the righteous have their way/ 
Unjustly tried are free/And people live 
in peace I say/ Give the man release/ Go 
on and set your conscience free/ Right 
the wrongs you made/ Even a fool can 
have his day.”
Mandela também foi inspirador para 
outras causas. Por isso o Bono, o Joe 
Strummer que era o vocalista de uma 
das mais elevadas bandas da cena da 
história do Punk, os Clash, e o Dave 
Stewart, um músico muito bom que fez 
uma vez uma banda chamada Tourist, 
depois mudou o nome para Eurythmics 
e tocava viola com a Annie Lennox, uma 
escocesa de Aberdeen que era a vocalis-
ta, escreveram o tema “Number 46664”, 
o número do Mandela na chossa, em 
Robbin Island. Neste caso o tema era 
para apoiar uma campanha do Mandela 
contra a Sida em África.
“We cannot reach any higher/ If we can’t 
feel ordinary love”. Os U2 voltam à vida 
de Mandela com “Ordinary Love” escrito 
para o filme “Mandela, Longo Caminho 
para a Liberdade”
Outras bandas ao longo do tempo 
têm-se inspirado em cenas e ideias do 
Nelson Mandela para fazerem a sua mú-
sica tipo os Public Enemy que vão bus-
car a experiências e pensamentos de 
Mandela, inspiração para produzirem 
alguns temas embora eu ache que em 
“Prophets of Rage” (Profetas da Raiva), 
a certa passagem se ouve “We have a 
reason why to debate the hate” (temos 
uma razão para debater o ódio), essa ra-
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Mandela Day
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DB Deutsche Bahn AG:
Um dos maiores 
transportadores do mundo

A 
Deutsche Bahn AG, como 
abaixo se explica, opera 
tanto na faixa ferroviária 
de passageiros, como na 
logística ferroviária ou rodo-

viária. Esta DB nasceu em 1994 sendo a 
empresa sucessora da fusão da original 
Deutsche Bundesbahn que operava na 
República Federal Alemã, com a Deuts-
che Reichsbahn que operava na DDR, 
República Democrática Alemã, vulgo 
Alemanha de Leste.
A DB globalmente está presente em 
mais de 130 países, onde globalmente 
emprega mais de 290.000 pessoas nas 
mais diversas áreas de atividade.
Na forma como é mais conhecida, a DB 
como operadora de caminhos-de-ferro 
na Alemanha, transporta mais de cinco 
milhões de passageiros e um milhão de 
toneladas de carga por dia.

No entanto, na Alemanha a DB opera 
também autocarros em zonas aonde o 
comboio não chega, ou simplesmente 
em áreas onde faz ligação aos seus ser-
viços rodoviários. Neste serviço, os dois 
milhões de clientes por dia é normal.
A infraestrutura de tudo isto é gerida 
pela DB Netz que é uma subsidiária a 
100% da DB e que opera a maior parte 
de toda a rede ferroviária alemã. A sede 
da DB Netz localiza-se em Frankfurt onde 
se faz a gestão das suas sete subsidiá-
rias, a RB Este em Berlin, RB Centro 
em Frankfurt, RB Oeste em Duisburg, 
RB Norte em Hanover, RB Sudoeste em 
Karlsruhe, a RB Sudeste em Leipzig e 
finalmente, em Munich, a RB Sul. Em 
conjunto é uma operação que tem qua-
se 65.000 quilómetros de vias servindo 
cerca de 5.700 estações e transportando 
7.000.000 de passageiros diariamente. 

DB, Deutsche Bahn que opera comboios 
de longo curso. Originalmente na fase 
pós privatização tinha-se chamado DB 
Reise&Touristik tendo recebido a nova 
identidade em 2003. Os comboios In-
tercity e Inter City Express, bem como 
outros diversos comboios que circulam 
em linhas internacionais são geridos 
pela DB Fernverkehr que opera cente-
nas destes comboios diariamente. A 
DB Regio, trata das linhas de menor 
dimensão de características suburba-
nas e regionais de média dimensão. A 
DB Stadtverkehr é responsável pelos 
serviços urbanos na Cidade de Berlin e 
Hamburgo. Em Berlim, opera o S-Bahn, 
um comboio ligeiro suburbano que liga 
com o urbano U-Bahn. O sistema nessas 
cidades é obviamente unificado sendo 
possível a utilização indiferenciada de 
títulos de transporte tanto na S ou U 
Bahn, bem como nos autocarros de 
cidade, os Bahn Bus. Sozinha a S-Bahn 
tem transportado anualmente mais de 
500 milhões de passageiros.
A DB Schenker trata da logística da DB 
desde 2008 e, como já havíamos referido, 
é o maior operador de carga da Europa.
Outras subsidiárias incluem por exem-
plo a espanhola de carga Transfesa, a 
Bax Global ou em Inglaterra o operador 
de carga EWS, atualmente DB Schenker 

A Deutsche Bahn AG é uma empresa alemã com sede em Berlim, hoje em dia um dos 
maiores transportadores do mundo.

A parte ferroviária no serviço regional 
e urbano é apoiada por ligações com 
autocarros que completam o serviço a 
nível de regiões.
A DB tem vindo ao longo dos anos a 
incrementar ações que visam melhorar 
as ligações numa forma muito signifi-
cativa quer na parte passageiros, quer 
na logística.
Um outro nome muito conhecido, por-
que o vemos em comboios, autocarros e 
mesmo aviões é o DB Schenker. A marca 
está em segundo lugar a nível mundial 
na quantidade de carga movimentada, 
cerca de 420 milhões de toneladas 
transportadas por comboio, à qual se 
adicionam mais de 80 milhões por meios 
rodoviário, marítimo e aéreo. 
Obviamente a Deutsche Bahn, DB, tem 
traçado um caminho que em breve 
levará o seu nome ao de líder mundial 
em transporte, quer a nível de número 
de passageiros, quantidade de carga ou 
nível de qualidade do serviço prestado.
Em maio de 2010 a DB demonstrou 
intenção de entrar nos negócios da 
ARRIVA nos 12 países europeus onde a 
ARRIVA operava. A Comissão Europeia 
aprovou a fusão excluindo a parte ferro-
viária da própria ARRIVA na Alemanha; 
esta fusão deu-se como efetiva em 27 
de agosto de 2010. Ao mesmo tempo 
os serviços da DB Regio operados no 
Reino Unido passaram para controle da 
ARRIVA UK Trains tendo-se assim junto 
à ARRIVA Trains Wales, Cross Country 
Trains, and Chiltern Railways.
A DB tem diversas empresas na Alema-
nha. Entre estas temos a DB Fernverkehr 
AG uma divisão semi-independente da 

I
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A DB tem traçado um 
caminho que em breve 
levará o seu nome 
ao de líder mundial 
em transporte, quer 
a nível de número 
de passageiros, 
quantidade de carga 
ou nível de qualidade 
do serviço prestado.

envolvam mar, o porto ideal na ligação 
entre diversas cidades da Europa central 
entre as quais cinco capitais: Berlim, 
Praga, Viena, Budapeste e Bratislava. 
Este porto fica a meio do caminho para 
a Escandinávia, a passagem para o 
Báltico.
Há infinitas referências e factos histó-
ricos que poderíamos aqui referir. Aqui 
ficaram alguns que pela diversidade per-
mitem facilmente imaginar a dimensão 
da empresa, daquilo que faz, daquilo que 
todos os dias mais de 300.000 colabora-
dores só na DB, produzem.

DB Deutsche Bahn AG
One of the leading transportation 
companies in the world 
Deutsche Bahn AG is a German company 
based in Berlin, currently one of the lar-
gest transport companies in the world. 

The Deutsche Bahn AG, as explained 
below, operates both in passenger trans-
portation, and in road or railway logistics. 
The DB was established in 1994 being 
the successor of the original merger be-
tween the Deutsche Bundesbahn, which 
operated in the Federal Republic of 
Germany, and the Deutsche Reichsbahn 
which operated in the DRG, Democratic 
Republic of Germany, also known as East 

“

Rail (UK) Ltd. A EWS é também o ope-
rador do British Royal Train, o comboio 
que como o nome indica serve para o 
transporte da Família Real sempre que 
para tal seja necessário. Apenas estão 
autorizados pelo Parlamento a utilizar 
este comboio a Rainha de Inglaterra, 
o Duque de Edimburgo, o Príncipe de 
Gales e a Duquesa da Cornualha.
Algo que também merece referência 
na parte ferroviária é o Trans-Eurasia 
Logistics que em conjunto com a em-
presa de caminho de ferro da Bielorussia 
Belintertrans, liga a Alemanha à China. 
É entusiasmante saber que, atualmente, 
por exemplo, a DB Schenker Rail está 
a desenvolver com a Etihad Rail uma 
rede ferroviária nos Emiratos Árabes 
Unidos, que segue ao longo do Golfo 
de Oman, que começa pouco a sul do 
Catar, ligando ao Abhu Dahbi, ao Dubai 
e à fronteira com o Oman, obra de deverá 
ficar plenamente concluída em 2022. Isto 
acontece enquanto a partir do Brasil a 
DB Schenker garante a entrega rápida 
de peças do terceiro maior construtor 
mundial de aviões, a Embraer, aos seus 
clientes espalhados por 49 países em 
todos os cantos do mundo. Outro exem-
plo, para concluir, é o DB Port Szczecin, 
o porto de Szczecin na Polónia, um local 
estratégico para todos os negócios que 
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Germany. The DB is globally present 
in more than 130 countries, where it 
employs more than 290.000 people in 
several areas of activity.
As it is more commonly known, the DB 
is a railway operator in Germany and 
transports more than five million passen-
gers and one million tons of cargo per 
day. However, in Germany the DB also 
operates buses in areas where the train 
does not reach or just in areas where it 
connects to their road services. In this 
service, two million customers per day 
are normal.
The infrastructure of all this is managed 
by DB Netz which is a 100% subsidiary of 
the DB and operates most of the entire 
German rail network. The headquarters 
of DB Netz is located in Frankfurt where 
its seven subsidiaries are managed, the 
RB East in Berlin, RB Center in Frank-
furt, RB West in Duisburg, RB North 
Hannover, RB Southwest in Karlsruhe, 

RB Southeast in Leipzig and finally in 
Munich, the RB South. 
All together it is an operation that has 
nearly 65.000 kilometers of tracks ser-
ving nearly 5.700 stations and carrying 
7.000.000 passengers per day. The 
railway part in the regional and urban 
service is supported by connections with 
buses supplementing the service at the 
regional level.
Over the years the DB has been increa-
sing the actions that aim at improving 
connections significantly both for pas-
sengers and logistics.
Another famous name, because we see 
on trains, buses and even airplanes is DB 
Schenker. The brand is ranked second 
worldwide in the amount of cargo han-
dled, about 420 million tons transported 
by train, to which are added more than 80 
million by road, sea and air.
Obviously the Deutsche Bahn (DB) has 
charted a path that soon will take its name 

to the one of world leader in transporta-
tion, both in the number of passengers, 
the amount of cargo and the level of 
service quality.
In May 2010 the DB showed intention to 
enter the ARRIVA business in 12 Euro-
pean countries where ARRIVA operated. 
The European Commission approved the 
merger excluding the railway part of AR-
RIVA in Germany, this merger took place 
on August 27, 2010. At the same time the 
services of the DB Regio operated in the 
United Kingdom began to be controled 
by the ARRIVA UK Trains thus joining the 
ARRIVA Trains Wales, the Cross Country 
Trains and the Chiltern Railways.
The DB has several companies in Ger-
many. Among these are the DB Fern-
verkehr AG a semi-independent division of 
DB and the Deutsche Bahn that operates 
long haul trains. Originally in the post-pri-
vatization phase it was called DB Reise 
& Touristik and received a new identity 

in 2003. The Intercity and Inter City Ex-
press trains as well as many other trains 
operating on the international routes are 
managed by the DB Fernverkehr which 
operates hundreds of these trains daily.
The DB Regio handles the smaller tra-
ditional suburban, regional routes of 
moderate size. The DB Stadtverkehr is 
responsible for the urban services in the 
cities of Berlin and Hamburg. In Berlin 
it operates the S-Bahn, a suburban light 
rail that connects the city with the urban 
U-Bahn. The system in these cities is 
obviously unified being possible the use 
the same ticket both in S or U Bahn and 
buses in the city, the Bahn Bus. The 
S-Bahn alone transports annually more 
than 500 million passengers. 
The DB Schenker handles the logistics 
since 2008 and, as we have already men-
tioned, is the largest freight operator in 
Europe. 
Other subsidiaries include for example 
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The DB has been 
charting a path that 
soon will take its name 
to the one of world 
leader in transportation, 
both in the number of 
passengers, the amount 
of cargo and the level of 
service quality.

“
the Spanish cargo Transfesa, the Bax 
Global or in England the freight operator 
EWS, now DB Schenker Rail (UK) Ltd. The 
EWS is also the operator of the British 
Royal Train, the train that as the name 
indicates serves to transport the Royal 
Family whenever required. The only peo-
ple authorized by the Parliament to use 
this train are the Queen of England, the 
Duke of Edinburgh, the Prince of Wales 
and the Duchess of Cornwall.
Something also worth mentioning re-
garding the railway is the Trans-Eurasia 
Logistics which together with the Be-
lintertrans railway company in Belarus, 
connects Germany to China. 
It is exciting to know that currently, for 
example, the DB Schenker Rail is deve-
loping with the Etihad Rail a rail network 
in the United Arab Emirates, which runs 
along the Gulf of Oman, which begins just 
south of Qatar, connecting Abhu Dahbi 
to Dubai and to the border with Oman, 

a work that should be fully completed 
in 2022.
This happens while from Brazil, DB 
Schenker ensures the quick delivery of 
parts to the third world’s largest aircraft 
manufacturer – Embraer - to its custo-
mers spread across 49 countries in all 
corners of the world. To conclude another 
example is the DB Port Szczecin, the port 
of Szczecin in Poland, a strategic location 
for all business involving sea, the ideal port 
in the connection between various cities 
in central Europe including five capitals: 
Berlin, Prague , Vienna, Budapest and 
Bratislava. This port is located half way 
to Scandinavia, the passage to the Baltic. 
There are endless references and histo-
rical facts that we could mention here. 
Here were some that due to their diver-
sity allow easily imagining the size of the 
company, what it does, how much more 
than 300.000 employees produce in the 
DB every day.
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Museus DB

O 
atual Museu DB em Nu-
remberga nasceu em 1899 
como Real Museu Bávaro 
dos Caminhos-de-Ferro 
sendo, assim, o mais anti-

go museu ferroviário da Alemanha. Todo 
o seu espólio apresenta de uma forma 
intensa a história do caminho-de-ferro, 
fundamentalmente alemão.
O edifício onde se encontra instalado 
é de 1925 tendo passado a sua gestão 
para a DB AG em julho de 1996, que o 
comprou simbolicamente por 1 Marco 
Alemão. A direção deste museu está a 
cargo do Dr. Jürgen Franzke, que tran-
sitou do Museu da Cultura Industrial 
(Museums Industriekultur).
O material em exposição é composto 
de uma forma intensiva por tudo o que 
tenha a ver com matéria ferroviária e 
vai além daquilo que se possa imaginar. 
Locomotivas e carruagens, material de 
via, bilhética, biblioteca, estão vivamente 
representados.
Infelizmente em outubro de 2005 defla-
grou um incêndio de grandes propor-
ções que danificou significativamente 
parte do museu, provocando danos 
elevados, ou inclusivé a destruição total 
de algum material circulante.
O museu renasceu resplandecente cer-
ca de dois anos e meio depois estando 
disponível para ser visitado por todos. 
Além deste museu, a DB tem outros 
dois, mais recentes, um em Koblenz, 
que comemora este ano o seu 40º ani-
versário, e outro em Halle, que usa par-

cialmente espaço onde antes eram feitos 
ensaios diversos do material ferroviário.
No seu conjunto, os três museus da DB 
disponibilizam no seu âmbito uma das 
maiores coleções do mundo de material 
ferroviário. Qualquer destes locais é des-
lumbrante e se um dia tiver possibilidade 
aproveite e visite.

DB Museums
The current DB Museum in Nuremberg 
was established in 1899 as the Royal Mu-
seum of the Bavarian Railway, thus being 
the oldest railway museum in Germany. 
Its entire collection presents intensely the 
history of the railway, mainly the German 
railway. The building where it is located 
dates back to 1925 starting to be mana-
ged by DB AG in July 1996 that bought 
it for the symbolic amount of 1 German 
Mark. In charge of the direction of this 
museum is Dr. Jürgen Franzke, who pre-
viously worked at Museum of Industrial 
Culture (Museum Industriekultur).
The materials on exhibition consist of 
everything that has to do with railway 
and goes beyond what we can imagi-
ne. Locomotives and wagons, track 
material, ticketing, library, are strongly 
represented.
Unfortunately, in October 2005 a large 
fire broke out and damaged significantly 
part of the museum, causing great 
damages and even the total destruction 
of some material. 
Approximately two and a half years later, 
the museum was resplendently reborn 

being open for visit to the public. In ad-
dition to this museum, DB has two other 
newer museums, one in Koblenz, which 
this year celebrates its 40th anniversary, 
and another one in Halle, which partly 
uses the space where in the past took 
place several tests for rail equipment.
Altogether, the three DB museums make 
available within this scope the world’s 
largest collection of railroad equipment. 
Any of these locations is stunning and 
if you ever have the chance visit and 
enjoy them.

Em outubro de 
2005 deflagrou 
um incêndio 
que danificou 
parte do 
museu

I
internacional

texto Marco António Lindo
fotos DB
tradução Joana Almdeida
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O dia 7 de dezembro de 1835 marca o início oficial do caminho-de-ferro na Alemanha. 
Nesse dia um comboio a vapor ligou pela primeira vez a cidade de Nuremberga a 
Fürth. Há quem afirme que estes seis quilómetros são o inicio de uma verdadeira 
revolução na indústria alemã. Alguns destes factos podem parecer confusos na 
sua cronologia já que muitos acontecimentos dependem da evolução da geográfi-
ca e política da atual Alemanha que, até à Primeira Guerra Mundial, é um império 
composto por províncias, reinos e colónias. 
Momentos fundamentais na história
do caminho-de-ferro (CDF) na atual Alemanha
07 DEZ 1835: 1º comboio alemão liga Nuremberga a Fürth. 
04 OUT 1840: 1º comboio da Companhia de CDF de Munique a Augsburg, a München Augsburg Eisenbahn 
Gesellschaft.
1850: Acordadas as dimensões para a largura convencional da via, Bitola a utilizar de uma forma comum 
por todas as empresas.
1853: Introdução do regulamento de operações para os CDF na Prússia e na Alemanha do Norte.
1854: 1º comboio a vapor sem locomotiva, (steam rail car) a ligar Berlin a Hamburg.
1857: 1º comboio internacional a ligar Frankfurt a Basileia.  
1873: 1º comboio cama a ligar Ostende na Bélgica a Berlim, operado pela Nagelmakers mais tarde CIWL, 
Companhia Internacional de Vagões Cama (Compagnie International de Wagons Litz).
1875: Introdução de sistema único para toda a sinalização na Alemanha.
1879: 1ª locomotiva eléctrica a ser construída no mundo, em Berlim.
1880: 1ª carruagem cama feita na Alemanha.
1882: 1ª carruagem restaurante operada por uma empresa de restauração. 
Introdução do primeiro corredor ferroviário entre Berlim e Colónia.
1883: Entrada em serviço do famoso Orient Express.  
1894: Introdução na Prússia de sinalização elétrica.
1896: Introdução de bilhetes de domingo.
1902: Abertura do Metropolitano de Berlim
1907: Ligação Comboio “Ferry” entre a Alemanha e a Suécia.
1909: A Pfalzbahn é fundida com os CDF da Bavaria.
1910: Construção dos primeiros vagões de mercadorias.  
1911: 1ª linha de longo curso eletrificada liga Bitterfeld a Dessau. 
1912: A empresa K.P.E.V. introduz na Prússia a 1ª locomotiva eléctrica; coloca em serviço as primeiras 
carruagens feitas em aço. 
1916: É fundada a MITROPA, 1ª empresa de exploração de “catering“ ferroviário e que virá a ser responsável 
ao longo do séc. XX pela maior parte da restauração e fornecimento alimentar nos CDF na Alemanha. 
1920: É criada a Deutsche Reichseisenbahnen depois da República de Weimar assumir o controlo dos CDF 
alemães (antes da responsabilidade das diversas províncias e reinos germânicos).
1924: São criadas as empresas “Deutsche Reischbahn“ e “Deutsche Reichsbahn Gesellschaft“, empresas 
nominalmente privadas mas que são detidas a 100% pelo estado.
1929: Introdução do serviço de Pacotes Postais expresso (express parcels), vulgo “Leig”.
1933: O “The Flying Hamburger”, um serviço de alta velocidade entra em operação.
11 MAI 1936: A locomotiva a vapor 05 002 estabelece o recorde mundial de velocidade sobre carris ao 
atingir a velocidade de 200.4 km/h.
1937/38: A Alemanha passa a controlar os CDF na Austria, Sudetas (Sudetenland) Boémia e Morávia.
1939: A Alemanha passa a controlar os CDF na Checoslováquia, Polónia e na República de Danzig.
1940: A Alemanha assume o controlo dos CDF no Luxemburgo.  
1945: O Terceiro Reich perde a guerra e os CDF são divididos em zonas operacionais operadas pelas forças 
de ocupação, neste caso, a Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética. A companhia ferroviária 
da Áustria é-lhe devolvida sendo então fundada a ganhando em 1947 a designação que ainda tem hoje, 
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB, Austrian Federal Railways).
1949: Com a divisão da Alemanha em República Federal Alemã, RFA, e República Democrática Alemã, 
RDA as denominações ferroviárias passam a Deutsche Bundesbahn na Alemanha Federal e Deutsche 
Reichsbahn na Alemanha de Leste.
1952: São criadas a DB na RFA e DR, na RDA.  
12 SET 1973: A locomotiva eléctrica 103.118 bate de novo o recorde de velocidade ao atingir em testes a 
velocidade de 252.9 km/h.
1976: Fim da operação ferroviária a carvão na Alemanha. 
7 OUT 1984: Novo recorde de velocidade batido quando a locomotiva 120.001 atinge em testes os 265 km/h.
1 SET 1986: A 1ª secção da linha de alta velocidade “Neubaustrecke” (new high speed lines) fica pronta e 
liga Mannheim a Graben Neudorf.
1 MAI 1988: O protótipo do novo comboio “Intercity” atinge a sensacional velocidade de 406,9 km/h na nova 
linha de alta velocidade entre Fulda e Würzburg.  
1 JAN 1994: Fusão da DB e a DR dando lugar à DB AG.  
2000: Entrada ao serviço dos comboios Intercity Express, ICE 3, por ocasião da EXPO2000 em Hannover.
2002: A DB compra o 2002 Schenker Group o que lhe permitirá desenvolver todo o projeto de logística. 
Neste mesmo ano inaugura-se a linha de alta entre Colónia e Frankfurt. A nível europeu, as linhas de alta 
velocidade das diversas companhias que operam o território são sincronizadas de forma a permitir uma 
ligação generalizada entre as diversas linhas.
2006: A Deutsche Bahn AG é o transportador oficial de passageiros e área logística para o Campeonato 
mundial de futebol “FIFA World Cup 2006”. 15 Milhões de passageiros são transportados em quatro semanas 
que decorrem os jogos, isto enquanto a DB Schenker tratou do fornecimento da tecnologia “media” para 
estádios. É inaugurada depois de oito anos de construção a obra provavelmente mais arrojada do arquiteto 
alemão Meinhard von Gerkan, a Estação de Berlim. Também a cidade de Dresden recebe uma nova estação, 
esta projetada por outro famoso arquiteto, o Britânico Sir Norman Foster.
2007: O melhor ano no desempenho económico da DB AG desde a sua criação é também o ano da exten-
são da rede do comboio ICE que agora liga Paris, Copenhaga e Aarhus na Dinamarca, e Viena. Neste ano 
entra no mercado dinamarquês de autocarros com a aquisição da Pan Bus, compra no CDF internacional 
a Transfesa espanhola e a inglesa Laing Rail que operava em sociedade a Chiltern Rail e o Overgroud em 
Londres, ambos serviços agora operados pela ARRIVA Trains.
2013/14: Planificação do serviço de alta velocidade de Londres para Amesterdão por Roterdão e Frankfurt, 
via Bruxelas e Colónia que entram efetivamente em serviço em 2014.

Caminho-de-Ferro 
na Alemanha

December 7, 1835 marks the official beginning of the railway in Germany. That 
day a steam train connected for the first time Nuremberg to Fürth. Some say 
that these six kilometers are the beginning of a true revolution in the German 
industry. Some of these facts may seem confusing in its chronology as many 
events depend on the political and geographical evolution of today’s Germany 
that, until the World War I, was an empire composed of provinces, kingdoms 
and colonies.
Key moments in the history
of the railway in today’s Germany
07th DEC 1835: 1st German train runs between Nuremberg and Fürth. 
04th OCT 1840: 1st train of the Munique-Augsburg Railway Company, the München Augsburg 
Eisenbahn Gesellschaft.
1850: Agreed the dimensions for rolling stock; track gauge to be used by all companies.
1853: Introduction of operations regulation for Prussian and Northern German railways
1854: 1st steam train without locomotive (steam railcar) connects Berlin to Hamburg
1857: 1st international train connects Frankfurt to Basel.  
1873: 1st sleeping car connects Ostend in Belgium to Berlin, operated by Nagelmakers later CIWL, 
International Sleeping Car Company (Compagnie International de Wagons Litz).
1875: Introduction of unified signalling for all of Germany.
1879: 1st electric locomotive in the world built in Berlin.
1880: 1st sleeping car produced in Germany.
1882: 1st restaurant wagon operated by a catering company. 
Introduction of the first corridor train between Berlin and Cologne.
1883: Coming into service of the famous Orient Express.  
1894: Introduction of electrical signaling in Prussia.
1896: Sunday tickets introduced.
1902: Opening of the Berlin Subway
1907: Train “Ferry” connection between Germany and Sweden.
1909: Pfalzbahn incorporated into the Bavarian railway. 
1910: Construction of the first freight wagons.  
1911: 1st long distance electrification in Germany connects Bitterfeld to Dessau. 
1912: The K.P.E.V. Company introduces in Prussia the 1st diesel-electric locomotive; introduces the 
first all steel wagons. 
1916: MITROPA is established, the 1st rail “catering” company, which will be responsible over the 
20th century for most of the catering and food supply in the German railway. 
1920: The Deutsche Reichseisenbahnen is established after the Weimar Republic took over the control of 
the German railway (before the division of the various German provinces and kingdoms)
1924: The “Deutsche Reischbahn” and “Deutsche Reichsbahn Gesellschaft” are established, private 
companies that 100% owned by the State
1929: Introduction of the express parcels service, also known as “Leig”.
1933: “The Flying Hamburger”, high speed service starts running.
11th MAY 1936: The steam locomotive 05 002 sets a world record on rails reaching a speed of 200.4 km/h.
1937/38: Germany takes control of the railways of Austria, the Sudetenland, Bohemia and 
Moravia. 
1939: Germany takes control of the railways of Czechoslovakia, Poland and Republic of Danzig.
1940: Germany takes over control of the railways of Luxembourg.  
1945:  The 3rd Reich is defeated, and the German railway is split into operational zones operated by 
the occupying forces of Britain, United States of America, France and Soviet Union. The Austrian 
Railway Company returns to Austria and is then established and in 1947 it is named Österreichische 
Bundesbahnen (ÖBB, Austrian Federal Railways), its current name.
1949: With the division of Germany into Federal Republic of Germany (FRG) and Democratic Republic 
of Germany (DRG) the railway designations change to Deutsche Bundesbahn in Federal Germany 
and Deutsche Reichsbahn East Germany.
1952: DB in FRG and DR in DRG are established.  
12th SET 1973: The electric locomotive 103.118 sets a new speed world reaching 252.9 km/h during 
tests.
1976: The end of steam operation in Germany. 
7th OCT 1984: New speed world record set by the locomotive 120.001 reaching 265 km/h during tests.
1st SET 1986: The 1st section of the Neubaustrecke (new high speed lines) is ready connecting 
Mannheim to Graben Neudorf.
1st MAY 1988: The prototype of the new Intercity train reached the amazing speed of 406.9 km/h on 
the newly completed high speed line between Fulda and Würzburg.  
1st JAN 1994: The DB and DR are merged to form the DB AG.  
2000: Intercity Express and ICE 3 trains start to run for the EXPO2000 in Hannover.
2002: DB buys the 2002 Schenker Group allowing it to develop the entire logistics project. In the 
same year is inaugurated the high speed line between Cologne and Frankfurt. At the European level, 
the high-speed lines of the various companies operating the territory are synchronized to allow a 
generalized connection between the various lines.
2006: The Deutsche Bahn AG is the official passenger transport and logistics partner for the World 
Cup Soccer “FIFA World Cup 2006”. 15 million passengers were transported during the four weeks of 
games, and the DB Schenker handled the supply of “media” technology for stadiums. It inaugurated, 
after eight years of construction, probably the most daring work of the German architect Meinhard 
von Gerkan, the Berlin Railway Station. Also the city of Dresden has a new railway station designed by 
another famous British architect, Sir Norman Foster.
2007: The best year in the economic performance of the DB AG since its establishment is also the 
year of the extension of the ICE train network that now connects Paris, Copenhagen and Aarhus in 
Denmark, and Vienna. This year it entered the Danish bus market with the acquisition of Pan Bus, 
it purchased within the scope of the international railways the Spanish Transfesa and British Laing 
Rail that operated together with the Chiltern Rail and the Overgroud in London, both services are 
now operated by ARRIVA Trains.
2013/14: Planning of high-speed service from London to Amsterdam via Rotterdam and Frankfurt, 
via Brussels and Cologne that effectively start to run in 2014.

Railway
in Germany
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Na Dinamarca, uma senhora grávida que ia no autocarro a 
caminho do hospital acompanhada do seu marido entrou 
subitamente em trabalho de parto. Condutor há 18 anos, 
Cahit confessou que nunca tinha passado por algo assim.

Dinamarca:
Bebé nasceu a 
bordo do autocarro

N
o passado dia 13 de No-
vembro de 2013 na ARRIVA 
da Dinamarca, o Sr Cahit 
Kücük Kilic, conhecido 
pelos colegas como Tejs, 

ia calmamente a guiar o seu autocarro 
na carreira 1A, que liga as Estações 
ferroviárias de Avedøre (em Hvidovre) 
e Klampenborg, passando no seu per-
curso por Copenhaga. Foi, então, que 
viveu provavelmente a experiência mais 
inesperada da sua vida. Uma senhora 
grávida que ia no autocarro a caminho 
do hospital acompanhada do seu ma-
rido entrou subitamente em trabalho 
de parto. 
Condutor há 18 anos o Cahit confessou 
que nunca tinha passado por algo assim. 
Logo que se apercebeu da situação, 
acelerou em direção ao hospital onde 
a carreira passa, no entanto, quando 
ia a passar junto à Igreja de Vigerslev 
Valby foi perceptível que não iria chegar 
a tempo e por isso parou. Foi assim que 
o bebé, um menino, acabou por nascer 
ali mesmo, no autocarro, na paragem 
da Igreja com a sua ajuda e do pai, bem 
como a satisfação geral das pessoas que 
seguiam a bordo. O Cahit aumentou a 
temperatura do autocarro enquanto o 
menino foi envolvido num cobertor man-
tendo-se assim quente e confortável.
Foi com fortes aplausos dos passageiros 
que o bebé e os pais passaram para a 
ambulância que o Cahit tinha pedido 
telefonicamente e que, entretanto, os 
levou ao hospital de Hvidovre.
A ajuda do Cahit foi preciosa no mo-
mento. De origem turca, veio viver com 
apenas 11 anos para a Dinamarca, a sua 
avó era enfermeira parteira e ele nunca 

se esqueceu dos ensinamentos dela, 
sobre cuidados e procedimentos nestas 
situações, o que neste caso se revelou 
muito importante.
Cahit foi exuberantemente recebido 
pelos colegas, isto depois de ter passa-
do o resto do dia a dar entrevistas para 
diversos órgãos de informação.

Denmark 
Baby born on bus
In Denmark, a pregnant lady who was 
on the bus on the way to the hospital 
accompanied by her husband suddenly 
went into labour. Cahit, driver for 18 years, 
confessed that he had never experienced 
anything like this.
On November 13, 2013 in ARRIVA 
Denmark, Mr Cahit Kücük Kilic, known 
to his colleagues as Tejs, was calmly 
driving his bus in the 1A route, which 
connects the railway stations of Avedøre 
(Hvidovre) and Klampenborg, passing 
by Copenhagen. It was then that he 
probably had the most unexpected 
experience of his life. A pregnant lady 
who was on the bus on the way to the 
hospital accompanied by her husband 
went suddenly into labour.
Driver for 18 years, Cahit confessed that 
he had never experienced anything like 
this. As soon as he realized the situation, 
he sped towards the hospital where his 
bus drives by, however, when it was pas-
sing near the Church of Vigerslev Valby it 
was noticeable that they would not arrive 
on time and he stopped. So it was like 
this, that the baby boy was born right 
there on the bus at the bus stop of the 
Church with his help and the help of the 
father as well as the general satisfaction 

of the people who were on board. Cahit 
increased the temperature inside the bus 
and the boy was wrapped in a blanket 
keeping him warm and comfortable.
It was with a strong applause from the 
passengers that the baby and parents 
went to the ambulance that Cahit had 
called and then drove them to the Hvi-
dovre hospital.
Cahit’s help was priceless at that mo-
ment. Of Turkish origin, he came to 
Denmark when he was only 11 years 
old, his grandmother was a midwife 
nurse and he never forgot her lessons on 
care and procedures in these situations, 
which in this case proved very important.
Cahit was exuberantly welcomed by his 
colleagues, after having spent the rest 
of the day giving interviews to various 
media.

A caminho 
do hospital, o 
bebé decidiu 
nascer antes 
de lá chegar, 
na paragem 
da igreja, com 
a ajuda do 
condutor e do 
pai.

I
internacional

texto Marco António Lindo
tradução Joana Almeida
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Holanda:
Novos 
Autocarros
Elétricos

E
ntraram ao serviço, no ano passado, na 
ARRIVA Holanda, seis autocarros total-
mente eléctricos de marca BYD Europe. 
Estes veículos encontram-se em serviço 
no Parque Nacional de Friesland, ilha de 

Schiermonnikoog, a norte de Groningen. Estes veículos 
têm 12 metros de comprimento, capacidade para 70 
passageiros, sendo a sua autonomia básica de 250 qui-
lómetros depois de uma carga de baterias de cerca de 
cinco horas. A escolha para a sua colocação nesta zona 
deve-se fundamentalmente ao tipo de autocarro que 
é, não poluente, o especialmente indicado para estes 
locais. O consumo fica bastante aquém do necessário 
para a operação diária e substitui perfeitamente os 
anteriores veículos a gasóleo.
Este modelo do BYD o K9 equipado com baterias de Fos-
fato de Ferro foi lançado em Setembro de 2010 atualizou 
outros modelos anteriormente fabricados pela mesma 
empresa. Além da Holanda é atualmente possível, 
também, encontrá-los em Espanha, Dinamarca, Chile, 
Colômbia, e obviamente na China onde são feitos, e 
onde só na cidade de Shenzhen circulam mais de 200. 

New Electric Buses
in the Netherlands.
Last year, in the ARRIVA Netherlands started to ope-
rate six fully electric buses from BYD Europe. These 
vehicles are operating in the Friesland National Park, 
island of Schiermonnikoog, north of Groningen. The-
se vehicles are 12-meters long, with capacity for 70 
passengers and a range of 250 kilometers per charge, 
after approximately a 5 hours battery charge.  The 
reason to have them running in this area has to do 
mainly with the type of bus it is, non-polluting, which 
is especially suitable for these sites. Consumption is 
far below what is necessary for the daily operation 
and it perfectly replaces the previous diesel vehicles. 
The BYD model K9 is equipped with Iron Phosphate 
batteries and was launched in September 2010 and 
it updated other models previously manufactured by 
that company. Besides the Netherlands it is currently 
also possible to find it in Spain, Denmark, Chile, 
Colombia, and obviously in China where it is manu-
factured, and where in the city of Shenzhen run over 
two hundred.

Reino Unido: 
Autocarros com 
carregamento Wireless 

A 
Ministra de Estado para os Transportes, a 
Baronesa Kramer esteve no ato de inau-
guração dos oito autocarros elétricos com 
carregamento por wireless, os primeiros 
a entrarem em serviço no Reino Unido 

utilizando esta tecnologia. 
A ARRIVA “The Shires” colocou-os em serviço na linha 
7 na Cidade de Milton Keynes, ligando Wolverton a 
Bletchley. Esta carreira foi equipada de forma a permitir 
a circulação destes autocarros. Este serviço servirá 
para teste durante cinco anos, o que permitirá avaliar 
a sua operacionalidade comercial e medir os benefícios 
ambientais da sua utilização.
Este serviço opera 17 horas por dia, toda a semana, 
fazendo com que cada autocarro faça cerca de 90.000 
quilómetros anuais, o que motiva a poupança para 
o ambiente de mais de 270 toneladas de dióxido de 
carbono para a atmosfera por ano.
Estes autocarros foram fornecidos pelo construtor Wri-
ght’s de Ballymena na Irlanda do Norte, um dos mais 
conceituados construtores do Reino Unido que, ainda 
há pouco tempo, tinha fornecido também à ARRIVA 
autocarros híbridos que circulam por exemplo em 
Manchester, ou os NBfL, o novo autocarro de Londres, 
conhecido popularmente por Borismaster.
Normalmente, os autocarro elétricos carregam as suas 
baterias enquanto estão parados nas suas garagens. 
Neste caso, a situação torna-se espetacular já que, 
além do carregamento normal, complementam esse 
carregamento de baterias nos terminais da carreira. As 
baterias carregam-se por sistema “Wireless”. Em dez 
minutos no terminal, o autocarro carrega dois terços 
da energia que gastou para fazer os pouco mais de 20 
quilómetros da carreira que opera.
Se para quem tenha, por exemplo, um iPad o carrega-
mento por indução já possa ser familiar, certamente 
não deixa de ser extraordinário quando se passa de 
algo como um iPad para um autocarro inteiro. Car-
regadores na forma de placas secundárias no solo e 
no autocarro sintonizam-se para o carregamento por 
campo de indução. No solo o material é resistente a 
intempérie, seja vento ou chuva, também resiste ao 
vandalismo, isto tudo sem afectar de maneira alguma 
os transeuntes.
O autocarro é equipado com sistemas da divisão eu-
ropeia da companhia japonesa Mitsui em colaboração 
com o consultor de design de engenharia Arup.
Neste caso, cada autocarro poupa ao ambiente cinco 
toneladas de partículas de dióxido de carbono por ano.

Wirelessly-charged buses 
in the United Kingdom
In the United Kingdom, ARRIVA celebrated the official 
launch of the first electric wirelessly-charged buses.
The Minister of State for Transport, Baroness Kramer 
was at the inauguration of these eight buses, the first 

A ARRIVA, no Reino Unido, celebrou a entrada ao serviço dos primeiros 
autocarros elétricos a entrarem ao serviço que utilizam carregamento wireless. 

to start to operate in the United Kingdom using this 
technology.
The buses are operating on Arriva the Shires’ route 7 
in the city of Milton Keynes, connecting Wolverton to 
Bletchley. This route was equipped to allow the circu-
lation of these buses. 
This service will run as a trial for five years, which will 
allow assessing their commercial viability and measure 
the environmental benefits of its use. 
This service runs 17 hours a day, seven days a week, 
with each bus covering over 90.000 kilometres per year, 
which allows reducing approximately 270 tonnes of CO2 
emissions per year into the atmosphere.
These buses were provided by the manufacturer Wri-
ght’s Ballymena, from Northern Ireland, one of the most 
respected builders in the UK, which, not long ago, had 
also provided ARRIVA with hybrid buses that run in 
e.g. in Manchester, or the NBfL, the new London bus, 
known as the Borismaster.
Normally, the electrical buses charge their batteries 
while they are stopped in the garage. In this case, the 
situation becomes spectacular, because besides the 
normal charging, battery charging can be complemen-
ted in the route terminals. The batteries are charged via 
a “Wireless” system. In just ten minutes at the terminal, 
the bus replenish two-thirds of the energy consumed 
on the 20 kilometre route it operates
If for those who have, for example, an iPad charging 
by induction may already be familiar, it is still for sure 
extraordinary when going from something like charging 
an iPad to charging an entire bus. Charging plates are 
set on the soil and underneath the bus, using a techni-
que based on the principles of electrical induction. On 
the soil the material is resistant to weathering, either 
wind or rain, it also resists vandalism, all this without 
affecting in any way the passers-by.
Buses are equipped with systems of the European divi-
sion of the Japanese company Mitsui in collaboration 
with the design engineering consultancy Arup. 
In this case, each bus will remove approximately five 
tonnes of particles of carbon dioxide per year from the 
atmosphere
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“

Um “pastor apaixonado pela busca da verdade”. Foi assim 
que Papa Francisco descreveu D. José Policarpo na 
mensagem de condolências pela “morte inesperada” do 
patriarca emérito de Lisboa que ocorreu a 14 de março, aos 
78 anos, na sequência de problemas cardíacos.

Dom Policarpo:
Um pastor 
apaixonado pela 
busca da verdade

“
Com pesar recebi a notícia do 
falecimento do cardeal José da 
Cruz Policarpo e desejo expres-
sar a minha união de oração 
com o Patriarcado de Lisboa, a 

família do defunto e quantos choram a 
sua morte inesperada”, escreveu o Papa 
Francisco num texto enviado à Agência 
Ecclesia. D. José Policarpo morreu no 
passado dia 14, aos 78 anos, na sequên-
cia de problemas cardíacos.
Francisco recorda o falecido patriarca 
emérito como alguém “solícito em 
colocar os dons recebidos do Senhor 
ao serviço do povo de Deus e dos seus 
irmãos bispos, sobretudo nos anos 
que o viram presidente da Conferência 
Episcopal”.
A mensagem de condolências destaca 
ainda a “generosidade” com que D. José 
Policarpo desempenhou o seu ministé-
rio episcopal, “conduzindo pelos cami-
nhos do Evangelho o povo que lhe fora 
confiado, com o mesmo zelo com que 
realizara os seus serviços precedentes, 
nomeadamente na Universidade Católi-
ca Portuguesa”.
“Enquanto confio à materna proteção 
da Virgem Maria os seus doridos, bem 
como o senhor patriarca, quantos o 
coadjuvam no seu ministério e todos 
os fiéis do patriarcado, de coração lhes 
concedo, extensiva aos participantes 

nas exéquias, confortadora bênção 
apostólica”, conclui o texto.
D. José da Cruz Policarpo nasceu a 26 
de fevereiro de 1936 em Alvorninha, Cal-
das da Rainha, território do distrito de 
Leiria e do Patriarcado de Lisboa. Padre 
desde 15 de agosto de 1961, foi ordena-
do bispo em 1978 (auxiliar de Lisboa), 
criado cardeal por João Paulo II em 2001 
e participou em dois Conclaves: no de 
abril de 2005 que elegeu Bento XVI, e 
no de março de 2013, que acabou com 
a escolha do Papa Francisco. 
O 16.º patriarca de Lisboa assumiu 
esta missão a 24 de março de 1998, 
após a morte de D. António Ribeiro, de 
quem era coadjutor desde março de 
1997, sendo substituído por D. Manuel 
Clemente em maio de 2013.
Aliás, o patriarca de Lisboa, no dia 
da morte de D. Policarpo, dizia na Sé 
da capital portuguesa que o falecido 
cardeal foi uma “altíssima figura” que 
marcou a relação entre Igreja Católica 
e sociedade, nas últimas décadas.
“Não seríamos como somos, um evi-
dente caso de colaboração positiva 
Igreja-Estado, cada qual no seu campo 
e em benefício comum da sociedade 
que integramos, crentes e não-crentes, 
sem a marca forte da sua magnífica per-
sonalidade, do seu certeiro magistério e 
da grandeza do seu coração”, afirmou 

D. Manuel Clemente na homilia da 
Missa exequial, a que presidiu.
O responsável destacou o patriarca 
emérito como uma “constante refe-
rência” de “inteligência, serenidade, 
prudência ativa”.
Para D. Manuel Clemente, o seu prede-
cessor representou para muitos uma 
“alta síntese de lucidez e bondade”, a 
“caraterização maior” do que o cardeal 
representou na Igreja e na sociedade 
em Portugal.
Citado pela Agência Ecclesia, D. Ma-

Uma alta 
síntese de 
lucidez e 
bondade

R
religião

texto Susana Marvão com Agência  Ecclesia
fotos D.R.
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nuel Clemente passou em revista 
as “décadas de convívio próximo e 
colaboração pastoral direta e” com o 
falecido patriarca emérito, na diocese 
e na Conferência Episcopal Portuguesa.
O atual patriarca de Lisboa recordou 
ainda o encontro com o então padre 
Policarpo, na altura professor e vice
-reitor do Seminário Liceal de Pena-
firme (1963-1968). “Para mim e outros 
jovens de então cedo representou a 
imagem de um padre jovem e convin-
cente, como continuou a ser”, e uma 

“bússola de norte firme”, relatou.
Os dois reencontraram-se no Seminário 
dos Olivais, onde D. José Policarpo foi 
reitor de 1970 até junho de 1997.
Segundo D. Manuel Clemente, o faleci-
do cardeal promoveu um “discernimen-
to maior” do que deveriam ser a Igreja 
e a sociedade, “à luz do Evangelho de 
sempre em tempos que pediam dife-
renças”. “Certamente, não seríamos 
o que somos sem ele”, asseverou à 
Agência de Notícias da Igreja Católica 
em Portugal.
D. Manuel Clemente evocou que an-
tecedeu a sepultura o seu “querido” 
predecessor, diante da urna colocada 
na escadaria da igreja. “Este cortejo 
visível, em que nós participamos, é 
acompanhado, é transfigurado pelo 
outro cortejo que está a agora a acon-
tecer”, disse. “Os anjos, os mártires 
e todos os habitantes da Jerusalém 
celeste recebem com muito carinho, o 
carinho que só Deus conhece, que de 
Deus brota, o nosso irmão que partiu”, 
acrescentou, antes da longa salva de 
palma com que os presentes se despe-
diram de D. José Policarpo.
O funeral do cardeal contou com a pre-
sença de dezenas de padres e da quase 
totalidade dos bispos portugueses, 
bem como do núncio (embaixador da 

Santa Sé) D. Rino Passigato, que leu a 
mensagem de condolências do Papa. O 
presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva, e outros responsáveis políticos e 
da sociedade civil participam na cele-
bração. D. Manuel Clemente agradeceu 
a presença destes representantes, em 
homenagem a “um homem muito aten-
to” a Portugal.
Cavaco Silva disse aos jornalistas, no 
final da celebração, que “a nação por-
tuguesa está de luto” pela perda de uma 
personalidade de “grande inteligência 
e de grande tolerância”.
O cardeal D. José Policarpo foi sepul-
tado no Panteão dos Patriarcas, no 
Mosteiro de São Vicente de Fora, em 
Lisboa, após a Missa exequial na Sé 
de Lisboa e um percurso pelas ruas da 
capital portuguesa.
A sala que serve de Panteão dos Patriar-
cas “é uma criação do século XX”, refe-
riu Alexandre Salgueiro, do Patriarcado 
de Lisboa, à Renascença, numa visita 
ao espaço, inserido num monumento 
nacional que alberga desde 1998 os 
serviços diocesanos.
O panteão, atualmente com 11 túmulos, 
é despido de azulejos, limitando-se a 
uma sala retangular com um altar de 
pedra num dos topos, encimado por 
uma cruz.“D. José da 

Cruz Policarpo 
nasceu a 26 
de fevereiro de 
1936 
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O Tempo da Quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado por algumas igrejas 
cristãs, dentre as quais a Católica, a Ortodoxa, a Anglicana, a Luterana.

Quarenta dias até à Páscoa

texto e fotos Julieta Ribas

A 
expressão Quaresma é 
originária do latim, qua-
dragésima dies (quadra-
gésimo dia). Em diversas 
denominações cristãs, o 

Ciclo Pascal compreende três tempos: 
preparação, celebração e prolongamen-
to. A Quaresma insere-se no período de 
preparação.
Os serviços religiosos desse tempo 
intentam a preparação da comunida-
de de fiéis para a celebração da festa 
pascal, que comemora a ressurreição 
e a vitória de Cristo depois dos seus 
sofrimentos e morte, conforme narrados 
nos Evangelhos.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
A Quaresma começa com a eucaristia 
de 4ª feira de cinzas, onde segundo o 
ritual católico, os fiéis recebem a bênção 
do Pároco, fazendo uma cruz com cinza 
na testa de cada cristão tendo como sím-
bolo o apelo à reconciliação, penitência, 
ao sacrifício, ao jejum e à conversão dos 
pecadores.

PROCISSÃO DO ENCONTRO
(Quarta-Feira Santa)
A procissão do encontro é dividida em 
duas partes. Numa parte, as mulheres 
carregam a imagem da Senhora das 
Dores, acompanhando com cânticos e 
várias figuras bíblicas, entre as quais 
Verónica que traz a toalha que teria 
enxaguado o rosto ensanguentado de 
Jesus, ficando a mesma toalha com o 

rosto do próprio Jesus esculpido. São 
também proclamadas as sete dores de 
nossa senhora sendo elas: 1ª Dor - A 
profecia de Semeão; 2ª Dor - A fuga 
para o Egito; 3ª Dor - Jesus perdido 
no templo; 4ª Dor - Maria encontra o 
filho com a cruz a caminho do calvário; 
5ª Dor - Jesus morre na cruz; 6ª Dor - 
Jesus é descida da cruz e entregue a 
sua mãe; 7ª Dor - O corpo de Jesus é 
sepultado.
Para além de Verónica, também Maria 
Madalena e outras mulheres acompa-
nham Jesus para o calvário.
Na outra parte da procissão os homens 
carregam a imagem do senhor dos 
santos passos, sendo a figura de Jesus 
com uma coroa de espinhos e uma 
pesada cruz.
Num lugar apropriado acontece o en-
contro de Jesus com Maria, sua mãe.
Após o sermão, Verónica entoa um hino 
e mostra a toalha ensanguentada com o 
rosto de Jesus esculpido.

a morte de Jesus na cruz.
Sendo os judeus que o crucificaram, 
cuspindo-lha na cara, injuriando-o, exa-
tamente o mesmo povo que o aclamou 
e venerou uma semana antes na sua 
entrada em Jerusalém.
Jesus apenas pediu: “Pai, perdoa-lhes, 
eles não sabem o que fazem” Fechou os 
olhos! Morreu!
Após Jesus ser crucificado, José de Ari-
mateia pediu permissão a Pilatos para 
levar o corpo de Jesus, retirando-o da 
cruz, envolvendo-o numa mortalha de 
linho, colocou-o no túmulo.

PÁSCOA:
DOMINGO DA RESSURREIÇÃO
Do domingo de manhã bem cedo, antes 
do nascer do sol, as três mulheres - 
Maria Madalena, Maria (mãe de Tiago) 
e Salomé - puseram-se a caminho par 
ir ao sepulcro para ungir o corpo de 
Jesus, indo a pensar como haveriam de 
deslocar a pedra do túmulo. Ao chegar 
ao sepulcro viram a pedra já deslocada 
e um jovem sentado no túmulo que lhes 
contou que Jesus tinha ressuscitado. 
Sendo elas mulheres de fé acreditaram 
e logo foram ter com Pedro e os outros 
Apóstolos, mas não lhes conseguiram 
contar o sucedido, com medo que não 
acreditassem.
Chegadas ao pé de Pedro apenas disse-
ram:  “Junta-te aos outros 11 apóstolos e 
ide para o monte da Galileia, pois Jesus 
ressuscitado irá lá ter convosco como o 
havia prometido”.

religião
R

DOMINGO DE RAMOS
(Domingo antes da Páscoa)
A celebração do Domingo de Ramos 
acontece uma semana antes da Páscoa 
e tem como simbolismo a entrada triunfal 
de Jesus em Jerusalém, montado num 
jumento, sendo recebido pelos povos 
duma forma festiva, espalhando mantos 
e ramos de oliveiras pelo chão e exultando 
o nome de Jesus como Príncipe da Paz!
De seguida acontece a ultima refeição 
oferecida por Jesus aos 12 Apóstolos, 
sendo a última ceia com o pão que 
representa o corpo de Jesus e o vinho 
representando o sangue de Jesus, sendo 
o cordeiro o próprio Jesus sacrificado 
para salvar toda a humanidade.

SEXTA-FEIRA SANTA:
PAIXÃO DE CRISTO
A Sexta-Feira da Paixão De Cristo acon-
tece no terceiro dia que antecede à 
Páscoa. Nessa data os cristãos lembram 
o julgamento, a paixão, a crucificação e 

Quaresma

pub
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Centro de Tratamento 
de Obesidade

O
s portugueses estão cada 
vez mais obesos. Os resul-
tados do último Inquérito 
Nacional de Saúde não dei-
xam margem para dúvidas, 

em todas as idades a percentagem de 
obesos cresceu de forma significativa. 
Assistimos ao crescimento da obesidade 
masculina de 30,7 %, e de 16,3 % nas 
mulheres na faixa etária dos 55 aos 64 
anos. Entre os 18 e os 24 a percenta-
gem de obesos aumentou 33,9 % entre 
os homens e 25 % entre as mulheres 
(Nota: estes resultados são do Inqué-
rito Nacional de Saúde 2005/2006). Os 
dados revelam a elevada prevalência de 
obesidade na sociedade portuguesa que 
poderá ser, a curto/médio prazo, um dos 
maiores problemas de saúde pública. A 
epidemia da obesidade afecta cerca de 1 
milhão de adultos porém, nas crianças o 
número ainda é mais assustador. Cerca 
de 15 % das crianças entre os 6 e os 9 
anos são obesas e mais de 35 % sofrem 
de excesso de peso. 
Portugal apresenta uma prevalência de 
excesso de peso/obesidade transversal 
à idade pediátrica (2-15 anos), de mais 
de 30% (COSI e SPEO 2008-2010).
Existem várias formas de tratar a obesi-
dade: dieta, exercício físico, medicação, 
psicoterapia, etc.; todavia a maior parte 
delas apresenta resultados insatisfató-
rios ou passageiros.
O único tratamento eficaz para a obesi-
dade é o tratamento cirúrgico (garante 
uma perda acentuada de peso assim 
como a sua manutenção pela vida fora!). 
Entre os tratamentos cirúrgicos, salien-
tamos a Gastrectomia Tubular – “Sleeve” 
e o “Bypass Gástrico”, ambos feitos por 
laparoscopia, por serem os que têm a 
melhor relação risco/beneficio.
Apresentamos de seguida o testemu-
nho real de um ex-obeso que pode aju-

dá-lo a tomar decisões que mudarão o 
seu estilo de vida para sempre. Carlos 
Gomes tem 28 anos, pesa agora 81 kg, 
metade do seu peso antes da cirurgia 
que chegou aos 158 kg. Após um ano 
de ter realizado a gastrectomia tubular, 
vulgarmente denominada, “sleeve”, 
este ex-obeso é agora um jovem muito 
mais feliz. Conta que “com seis anos, 
aquando de uma operação à gargan-
ta, que segundo opiniões médicas 
não foi executada da melhor forma, 
comecei a ter os primeiros problemas 
com excesso de peso”. Os anos foram 
passando e o peso aumentando che-
gando a atingir os 158,5 kg. Depois de 
tantos anos à espera para ser operado 
no Hospital Público optou pela AMI | 
Hospital Privado de Guimarães, pois o 
seu peso já começava a influenciar a 
sua mobilidade. “A falta de autoestima 

GASTRECTOMIA TUBULAR
OU “SLEEVE”
Para percebemos em que consiste 
esta cirurgia falamos com o cirurgião 
geral, Dr. Pinto Correia (Coordenador 
do Centro de Tratamento de Obesida-
de), que nos explicou que “a cirurgia 
tem um nome em inglês ‘sleeve’, que 
significa manga, pois tem a forma da 
parte do estômago que é retirada. Esta 
é uma das técnicas mais recentes para 
tratar a obesidade. É cortado 80% do 
estômago, levando a que os doentes 
percam rapidamente peso por não 
conseguirem comer em grandes quan-
tidades”. Esta cirurgia está a ter cada 
vez mais adesão pois dificilmente o 
doente corre o risco de voltar a ganhar 
peso e esse é o principal factor que a 
diferencia dos restantes tratamentos. 
“O ‘sleeve’ diminui a cavidade gástri-
ca e impede os doentes de comerem 
muito. Se comerem demais, ficam mal-
dispostos chegando até a vomitar. Os 
resultados são visíveis num período de 
tempo muito curto e isso é um factor de 
motivação enorme”, esclareceu Pinto 
Correia. Porém, nem todos os pacien-
tes podem receber este tratamento. 
Têm de ter o IMC (índice de massa 
corporal) superior a 35, com outras 
doenças associadas, ou a 40. “Antes 
da cirurgia, todos os doentes pacientes 
são submetidos a uma avaliação por 
uma equipa multidisciplinar: desde 
endocrinologistas e nutricionistas e 
fazem uma tentativa de tratamento 
não-cirúrgico com um Nutricionista. 
Só se houver alguma falha é que são 
propostos para cirurgia e têm de ter a 
confirmação por parte da Psicologia ou 
Psiquiatria”, elucidou o especialista. 
Nas primeiras três semanas ingerem 
só líquidos. Depois vão alterando para 
a alimentação sólida. Podem comer 
praticamente de tudo, mas em doses 
mais pequenas”. Para poder aderir 
a este tratamento tem de ter mais 
de16/18 anos de idade e menos de 
65, no entanto, há exceções. “Existem 
casos específicos e, por isso, têm de 
ser avaliados caso a caso”. 

Cerca de 1 milhão de adultos em Portugal sofrem de obesidade e 3,5 milhões são pré-obesos 
(Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, DGS, Novembro 2013).

foi, talvez, o principal motivo que me le-
vou a querer ser operado rapidamente. 
Neste momento e, após um ano, peso 
menos sensivelmente 77 kg e sinto-
me lindamente, a minha autoestima 
está equilibrada e estou muito mais 
confiante a todos os níveis. Faço exer-
cício físico três vezes por semana e, 
cada treino tem a duração de cerca de 
duas horas e meia”. O pós-operatório 
é relativamente fácil de superar. Claro 
que, requer força de vontade mas se o 
psicológico estiver plenamente cons-
ciente do que vai enfrentar o físico 
aguenta. “Logo após a operação senti 
uma diferença enorme de apetite, tive 
de reaprender a comer. Tenho algumas 
restrições alimentares e como várias 
vezes ao dia, embora tenha um dia 
da semana em que posso cometer 
algumas loucuras”, disse sorridente. 

S
saúde

texto e fotos AMI | Hospital Privado de Guimarães

AMI | Hospital Privado de Guimarães

AMI | HOSPITAL PRIVADO DE GUIMARÃES
INFORMA QUE: 
Está convencionada para o programa de 
tratamento de obesidade (PTCO), sendo 
já o Centro de Tratamento de Obesidade 
no âmbito do SIGIC (Sistema Integrado 
de Gestão de Inscritos para Cirurgia 
- CTO). Poderá realizar a sua cirurgia 
connosco e sem mais demoras. Mesmo 

que a Casa de Saúde de Guimarães 
não conste do vale que recebeu, pode 
realizar a sua cirurgia connosco sem 
custos adicionais para si. Para mais 
informações contacte-nos:
T. 253 420 450 / 962 235 883
Email: sigic@ami.com.pt
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A importância do 
treino da força

T
odos os investigadores real-
çam, cada vez mais, a ne-
cessidade da atividade física 
ser uma parte fundamental 
dos programas mundiais 

de promoção da saúde. Não se pode 
pensar hoje em “prevenir” ou minimizar 
os efeitos do envelhecimento sem que, 
além das medidas gerais de saúde, se 
inclua a atividade física.
A atividade física é fundamental no 
controle do peso e da gordura corporal 
durante o processo de envelhecimento, 
podendo também contribuir na preven-
ção e no controlo de algumas condições 
clínicas associadas a esses fatores, 
como: hipertensão; diminuição de for-
ça e da massa muscular (sarcopenia); 
decréscimo do número e do tamanho 
das fibras musculares; diminuição da 
capacidade de coordenação e da agili-
dade; diminuição da densidade óssea e 
sais de cálcio (osteoporose/ hipocalce-
mia); aparelho locomotor (ossos menos 
sólidos) ligamentos e tendões mais 
fracos, articulações menos lubrificadas; 
aumento da quantidade de gordura; 
diminuição da taxa metabólica e do 
sistema imunidade. 
Uma das condições clínicas que se 
deve observar atentamente antes de 
dar início a um programa de treino de 
força é a hipertensão, pois esta atinge 
grande parte da população idosa. A 
hipertensão é uma condição na qual, 
a tensão arterial se encontra cronica-
mente elevada, acima dos níveis consi-
derados desejáveis ou saudáveis para 

idade e envergadura de cada indivíduo.
Durante muitos anos os exercícios 
com pesos foram considerados pouco 
eficientes e mesmo perigosos para 
pessoas idosas e/ ou hipertensas, pois 
imaginava-se que poderiam aumentar 
muito a pressão arterial. Na verdade, os 
exercícios resistidos ainda não tinham 
sido estudados. Hoje alguns estudos in-
dicam que a força é um fator importante 
para as capacidades funcionais e que 
o aumento da pressão arterial durante 
os exercícios com pesos foi considerado 
discreto com cargas submáximas. 
O coração bombeia o sangue através 
das artérias para todos os órgãos e 
tecidos do corpo. O sangue quando 
é bombeado exerce uma pressão nas 
paredes destes vasos que é conheci-
da como pressão arterial (P.A.). Esta 
pressão é maior quando o coração se 
contrai bombeando o sangue para as 
artérias sendo denominada de P.A. sis-
tólica. No momento em que o coração 
repousa brevemente entre as batidas, 
a P.A. diminui e é denominada de P.A. 
diastólica. 
Quando se diz que uma pessoa é hiper-
tensa (ou tem “pressão arterial alta”), 
quer-se dizer que sua pressão arterial 
média é maior que a faixa superior da 
normalidade aceita. 
Para uma pessoa hipertensa a pressão 
sistólica em repouso pode chegar a 
valores de 250 (mmHg) ou até mesmo 
300 (mmHg) e a pressão diastólica 
pode elevar-se acima de 90 mmHg.
A hipertensão faz com que o coração 

como as tarefas domésticas, levantar 
de uma cadeira, varrer o chão, ou 
até mesmo apertar os atacadores. É 
importante manter a força conforme 
envelhecemos, porque ela é vital para 
a saúde, as capacidades funcionais e 
a própria autonomia. 
A força máxima de homens e mulheres 
é, em geral, alcançada entre os 20 e 30 
anos de idade. Daí em diante, observa-
se um declínio progressivo na força da 
maioria dos grupos musculares. 
Observa-se um declínio de cerca de 
15% na força muscular após a terceira 
década de vida. Essa perda de força 
relaciona-se diretamente com a cres-
cente imobilidade e diminuição da prá-
tica de exercício físico, levando a um 
aumento da incidência de acidentes 
sofridos por essas pessoas. 
A magnitude desta diminuição de força 
está relacionada com o sexo e refere-se 
a grupos musculares específicos. Por 
exemplo, a diminuição da força aos 60 
anos ocorre de forma mais dramática, 
tanto em homens como em mulheres, 
embora essa diminuição possa ser 
maior nas mulheres. Foi também de-
monstrado que a perda de força nas 
pernas é maior do que nos braços. 
Além da força muscular observa-se 
também uma diminuição na capaci-
dade do músculo exercer força rapi-
damente (potência). 

O idoso representa um segmento da população que está a crescer rapidamente sendo por 
isso crucial, compreender os fatores que podem modificar e melhorar a qualidade de vida de 
um idoso hipertenso, diminuindo as possibilidades de que esta doença venha a ser a causa 
da sua morte.

trabalhe mais intensamente do que o 
normal, uma vez que ele tem que ex-
pelir o sangue do ventrículo esquerdo 
contra uma maior resistência. 
Além disso, ela impõe uma grande ten-
são sobre as artérias e as arteríolas sis-
témicas. Com o passar do tempo, essa 
tensão pode fazer com que o coração 
aumente de tamanho e as artérias e ar-
teríolas apresentem cicatrizes, endure-
çam e se tornem menos elásticas. Além 
disso, a elevação moderada da pressão 
arterial causa redução da expectativa de 
vida, podendo gerar vários problemas 
de saúde, tais como: Cardiopatias con-
gestivas, cardiopatias coronárias, ou 
ambas e consequentemente ataques 
cardíacos; Acidente vascular cerebral 
(AVC), podendo causar paralisia, de-
mência, cegueira, ou vários outros dis-
túrbios cerebrais graves; Insuficiência 
renal, uremia e morte. 
A maioria dos estudos indica que esta 
patologia não está relacionada apenas 
com uma causa específica, podendo 
ser resultante de fatores genéticos, de 
uma dieta com altos teores de sódio, 
da obesidade, da inatividade física, do 
stress psicológico, de uma combina-
ção destes fatores, ou de outros fatores 
ainda por determinar.

O TREINO DA FORÇA
A força é um fator importante para as 
capacidades funcionais. A fraqueza 
dos músculos pode avançar até que 
uma pessoa idosa não possa realizar 
as atividades comuns da vida diária, 

B
boa forma

texto Pedro Laranjeira
fotos D.R.

Idosos hipertensos
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Durante os últimos 10 anos ficou pro-
vado que os idosos podem beneficiar 
com a participação em programas 
de treino da força. Foi demonstrado 
que até mesmo indivíduos com idade 
acima de 90 anos podem conseguir 
ganhos em força durante um período 
de treino de oito semanas. 
Os exercícios do treino de resistência 
podem até causar maior elevação na 
pressão arterial em comparação com 
o movimento dinâmico de menor inten-
sidade, porém esse facto não propicia 
qualquer aumento a longo prazo na 
pressão arterial de repouso. 
Culturistas treinados mostram me-
nores aumentos na pressão arterial 
sistólica e diastólica com exercícios de 
resistência do que culturistas iniciados 
ou destreinados. 
Existem também estudos que de-
monstram que o treino com pesos em 
circuito aumenta significativamente os 
níveis de força, melhora a composição 
corporal e o condicionamento cardior-
respiratório, além de reduzir a pressão 
diastólica! 
No entanto, apesar de tudo o que já 
foi dito, alguns cuidados especiais 
devem ser tomados, no planeamento 
dos treinos com hipertensos, pois os 
exercícios realizados com os braços 
aumentam mais as pressões sistólica e 
diastólica do que exercícios realizados 

com as pernas. É provável que a menor 
massa muscular e árvore vascular 
dos braços ofereçam uma resistência 
maior ao fluxo sanguíneo representan-
do assim, um esforço cardiovascular 
maior. Assim, no Plano de Treino, de-
vem predominar exercícios realizados 
com o trem inferior em detrimento 
dos do trem superior, que devem ser 
residuais.
É importante também observar a 
utilização de beta bloqueadores, pois 
além de terem ação hipotensora estes 
medicamentos reduzem a frequência 
cardíaca e o rendimento cardíaco 
tanto em repouso como em exercício, 
conforme dados do ACSM.
Fica então clara a importância de 
incluir o treino da força na rotina dos 
idosos, mesmo daqueles que padecem 
de hipertensão, pois o aumento da 
pressão que ocorre durante os exer-
cícios com cargas submáximas é dis-
creto, não causando nenhum prejuízo.
Um programa de treino da força para 
idosos hipertensos planeado adequa-
damente pode resultar em aumentos 
significativos na massa muscular, na 
hipertrofia das fibras musculares, na 
densidade óssea e nos aperfeiçoa-
mentos do desempenho relacionados 
com a força, melhorando a qualidade 
de vida e proporcionando maior inde-
pendência e autonomia. 
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CRUMBLE DE ANANÁS CARAMELIZADO E PÊSSEGO

Ingredientes
5/6 rodelas de ananás 
2 pêssegos maduros
25 g de manteiga
110 g de açúcar mascavado
225 g de farinha
110 g de manteiga
75 de açúcar
1/2 copo de água

BOLO DE ANANÁS

Ingredientes
5 ovos
2 chávenas de açúcar
2 chávenas de farinha
1 colher de chá de fermento
250 g de margarina 
Rodelas de ananás 
Sumo do ananás

Preparação 
Bater a margarina com o açúcar, juntar os ovos 
inteiros. Depois de bem batido juntar a farinha 
e o fermento e por último um pouco de sumo 
do ananás, tendo em atenção que a massa não 
deverá ficar demasiado mole. Num tachinho 
ou na própria forma, derreta 3 colheres de 
sopa de margarina com 5 colheres de sopa de 
açúcar. Depois de estar em caramelo barre a 
forma. Disponha a gosto as rodelas de ananás 
no fundo da forma e cubra-as com a massa do 
bolo. Leve ao forno pré-aquecido e quente (190º) 
até ficar cozido (cerca de 50 min.).

Ananás:
escolher e 
conservar!

O 
ananás contém muita água e poucas gorduras, pelo que o seu valor 
calórico é baixo. Quando maduro, contém cerca de 10% de hidratos 
de carbono simples ou de absorção rápida. O seu conteúdo em açú-
cares duplica nas últimas semanas de amadurecimento, pelo que os 
frutos colhidos antes de tempo ficam ácidos e pobres em nutrientes.

Antes das refeições, sacia o apetite, devido à sua riqueza em fibra, e é um bom 
complemento nas dietas de emagrecimento. Ao natural ou em saladas, o ananás 
é ideal como sobremesa e favorece a digestão. Também combina bem com uma 
salada de frango, por exemplo. A cozinha chinesa combina-o com porco e pato. 
Como aperitivo, ajuda a preparar o estômago para a refeição.
Para fazer sumo, passe os pedaços de polpa por um batedor ou trituradora. Para 
limitar a perda de nutrientes, beba-o logo de seguida. Beba-o em pequenos tragos, 
de modo a evitar acidez no estômago.
A propriedade mais conhecida do ananás é a diurética, o que contribui para eliminar 
as toxinas através da urina, benéfico para quem tem problemas de rins, bexiga e 
próstata.

EM CASA
O melhor é abrir o fruto para verificar a sua maturação. Proteja-o com uma película, 
conservando-o em local fresco. Caso contrário, arrisca-se a que, ao descascar o fruto, 
se confronte com uma polpa com manchas escuras ou mesmo já afectada pela 
podridão. A colheita prematura pode provocar, mais tarde, o sobre amadurecimento.
O ananás é sensível às mudanças bruscas de temperatura. Por isso, após descas-
car e cortar o fruto, mantenha-o alguns dias em lugar fresco e seco, envolto em 
plástico. O frigorífico deteriora o fruto, que não suporta temperaturas inferiores a 
7°C. Quando maduro, deve comê-lo logo, para não perder sumo.
Para ficar mais doce, deixe o ananás virado ao contrário durante a noite. O açúcar, 
acumulado na parte inferior, espalhar-se-á pelo resto do fruto.

NO SUPERMERCADO
O fruto e a coroa devem estar inteiros e frescos. Exclua os afectados por podridão ou 
deteriorados. Limpos, sem manchas externas ou internas, caso esteja aberto, danos 
causados por parasitas, contusões, humidade ou cheiro estranho são condições 
essenciais. O pedúnculo não deve exceder os 0,5 centímetros.
A base deve estar bem cortada e as folhas, verdes claras, bem desenvolvidas e 
alinhadas e fixas à fruta. Devem medir entre 10 cm e o dobro do tamanho do fruto.
Um ananás está maduro quando a polpa cede um pouco à pressão dos dedos, o 
aroma é intenso e a ponta das folhas é alaranjada e arranca-se com facilidade.

S
sabores

texto www.deco.proteste.pt
fotos D.R.

Fruto sensível, com poucas calorias e muitas fibras, o 
ananás requer alguns cuidados. Não aguarde muitos dias 
até o consumir, pois amadurece com rapidez.

Preparação 
Derreter os 25 g de manteiga numa frigideira, adi-
cionar o açúcar mascavado e água. Deixar ferver 
até formar uma calda. Cortar o ananás em cubos 
e deixar cozinhar na calda até ficar brilhante e 
caramelizado. Passar tudo para um recipiente 
que possa ir ao forno. Cortar o pêssego em cubos 
e dispor por cima do ananás caramelizado. 
Numa taça juntar a farinha, o açúcar e depois 
a manteiga. Amassar até ficar com um aspecto 
de migalhas grossas. Espalhar esta mistura por 
cima da fruta e levar ao forno a 180º C durante 40 
minutos e a cobertura estar tostada.
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PATO COM ANANÁS

Ingredientes
250 g de peito de pato
200 g de ananás cortado em meia lua
3 colheres (de sopa) de sumo de ananás
1 colher (de sopa) de gengibre em pó
Sal q.b.

Molho Agridoce:
2 colheres (de sopa) de molho de soja
1 colher (de sopa) de farinha Maizena
3 colheres (de sopa) de açúcar
1 colher (de sopa) de polpa de tomate
4 colheres (de sopa) de vinagre)
1 chávena de água

½ colher (de chá) de sal.

Preparação 
Molho agridoce: Misture todos os ingredien-
tes, leve a cozer em lume brando. Assim 
que começar a ferver, deixe por cerca de 2 
minutos. Retire e reserve. 
Prato: Ferva o peito de pato em água e sal 
durante cerca de 5 minutos. Retire e escorra 
muito bem. Coloque num pirex de ir ao forno 
e tempere com o gengibre e com metade do 
sumo. Leve ao forno a assar 45 minutos. Nes-
sa altura, junte as fatias de ananás e deixe 
por mais 5 minutos. Enquanto isso, misture 
o molho agridoce e o resto do sumo leve a 
cozer em lume brando só até levantar fervura. 

GELADO DE  ANANÁS COM MENTA

Ingredientes
180 gr de ananás picado
1/2 chávena (chá) de açúcar  
1 lata de creme de leite
1/2 lata de leite condensado
2 colheres (sopa) de menta 
fresca picada

Preparação
Bata o ananás, o creme de leite e 
o açúcar no liquidificador até obter 
uma mistura homogênea. Misture a 
menta picada e deixe no frigorífico até 
endurecer. Retire do frigorífico e bata 
até que fique cremoso. Coloque no 
congelador no mínimo 12 horas.

ARROZ DE ANANÁS

Ingredientes
180 g de arroz agulha
120 ml de sumo de ananás
240 ml de água
1/2 chávena de ananás picado
2 colheres (chá) de manteiga
1/2 colher (chá) de raspas de limão
1/4 colher (chá) de sal
1/4 chávena de coentros frescos 
picados
1/4 chávena de cebolinha picada
2 colheres (sopa) de sumo de limão

Preparação 
Leve o arroz, o sumo de ananás, a água, 
o ananás picado, a manteiga, as raspas 
de limão e o sal para ferver numa panela 
em alto temperatura. Assim que ferver, 
reduza para temperatura média/baixa, 
tape e cozinhe por cerca de 20 a 25 minu-
tos ou até secar. Acrescente os coentros, 
a cebolinha e o sumo de limão antes de 
servir. Acompanhe este arroz com outros 
alimentos a gosto, por exemplo com 
camarão ou frango em cubos, neste caso 
substituído os coentros por salsa fresca.

CHÁ DE ANANÁS

Ingredientes
Cascas de ½ ananás (cortadas 
em pedaços)
½ abacaxi (cortado em cubos 
pequenos)
1,2 litro de água
1 saquinho de chá-preto
Adoçante a gosto

Preparação 
Ferva as cascas em 1 litro de água, por 
aproximadamente 10 minutos. Espere arre-
fecer e retire as cascas (opção mais leve) 
ou, em alternativa, bata-as no liquidificador 
e coe (opção mais forte e mais nutritiva e 
eficiente). Reserve. Prepare o chá-preto adi-
cionando 200 ml de água a ferver e espere 
arrefecer. Misture essas duas preparações 
somente quando ambas estiverem na tem-
peratura ambiente. Depois disso, acrescente 
o abacaxi cortado e o adoçante a gosto.  
Deve beber-se frio.
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MARQUÊS DE 
MARIALVA GR. RES. 
TINTO 2008

Adega de Cantanhede CRL
Região: Bairrada
Castas: Touriga Nacional e 
Baga
Graduação: 14%
Preço: 14,95 euros
Nota de prova  
Granada intenso, de aspeto 
limpo. No aroma revela grande 
intensidade e complexidade, 
notas de uva em passa e amei-
xa preta seca em destaque, 
chocolate e notas balsâmicas. 
Na boca é pujante, cheio de 
garra, com fruta evidente e bem 
integrada com a madeira. Boa 
acidez, rico, encorpado, deixa 
um final persistente e sedutor. 
Beba-o desde já ou guarde por 
mais alguns anos, é um vinho 
promissor que acompanha bem 
com pratos intensos de carnes 
vermelhas, queijos e enchidos.

QUINTA DOS ABIBES 
SUBLIME ESP.  
EXTRA BRUTO NAT. 2009

Quinta dos Abibes
Vitivinicultura
Região: Bairrada
Castas: Arinto
Graduação: 12,5%
Preço: 22,00 euros
Nota de prova  
Cor amarelo citrino intenso 
com bonitos tons esverdeados, 
bolha de cordão muito fino e 
persistente. No nariz é intenso, 
com aromas torrados, cereais, 
brioche, frutos secos, compota 
de frutos de polpa branca. Na 
boca é excelente! Sedutor, é 
muito equilibrado e harmonioso, 
com acidez perfeita, confirma os 
aromas, tem mousse extraordi-
nária e deixa um final intenso e 
persistente. Se aprecia vinhos, é 
obrigatório provar este espu-
mante, um verdadeiro elogio aos 
cinco sentidos!

PERIQUITA 
BRANCO 2013
PERIQUITA 
BRANCO 2013

José Maria da Fonseca
Região: Península de Setúbal
Castas: Verdelho, Viosinho, 
Viognier.
Graduação: 12,5%
Preço: 3,99 euros
Nota de prova 
Periquita é um dos embaixa-
dores de Portugal no mundo. 
Esta marca é conhecida por 
ter sido o primeiro vinho 
tinto engarrafado no nosso 
país. Já chegou ao mercado 
a edição Periquita branco da 
colheita de 2013, cheio de 
frescura, muito frutado, com 
notas de ananás, manga, 
pêssego e damasco. Na boca 
é elegante e tem boa acidez, 
deixando um final harmonio-
so. Acompanha bem sala-
das ricas, pratos de peixe e 
marisco.

José Maria da Fonseca
Região: Península de Setúbal
Castas: Verdelho, Viosinho, 
Viognier.
Graduação: 12,5%
Preço: 3,99 euros
Nota de prova 
Periquita é um dos embaixa-
dores de Portugal no mundo. 
Esta marca é conhecida por 
ter sido o primeiro vinho 
tinto engarrafado no nosso 
país. Já chegou ao mercado 
a edição Periquita branco da 
colheita de 2013, cheio de 
frescura, muito frutado, com 
notas de ananás, manga, 
pêssego e damasco. Na boca 
é elegante e tem boa acidez, 
deixando um final harmonio-
so. Acompanha bem sala-
das ricas, pratos de peixe e 
marisco.

QUINTA DO PORTAL 
BRANCO 2013

Quinta do Portal
Região: Douro
Castas: Verdelho e Sauvignon 
Blanc
Graduação: 14%
Preço: 7,50 euros
Nota de prova  
Esta é a segunda edição deste 
vinho, pensado para ser bebido 
jovem. Seduz pelos aromas fru-
tados e florais, com destaque 
para os frutos de polpa branca 
e citrinos, e as flores brancas 
do campo. Frescura e minera-
lidade também estão em bom 
plano equilibrando as elegan-
tes notas de cedro. Na boca 
revela boa acidez e estrutura, 
tem bom corpo e volume e ter-
mina longo. É uma boa opção 
para acompanhar pratos de 
carnes brancas, peixes gordos 
e marisco.

Periquita: nascido na Península de Setúbal para o Mundo!

A 
José Maria da Fon-
seca é uma das 
mais antigas em-
presas produtoras 
de vinho em Por-

tugal, com sede na região da 
Península de Setúbal. Corria 
o ano de 1846, quando o fun-
dador, José Maria da Fonseca, 
comprou uma propriedade bati-
zada com o nome Cova da Peri-
quita. Ali começou a plantar as 
uvas da casta Castelão, a casta 
emblemática desta região, mas 
provenientes do Ribatejo. Os 
resultados começaram a apa-
recer em cada vindima, sendo 
o vinho bastante elogiado, até 
por outros produtores que iam 
pedindo a casta a José Maria 
da Fonseca, para que, também 
eles, pudessem fazer tais vinhos 
tintos.
E o vinho logo ficou conhecido 
como sendo o “da Periquita”!
Em 1941 a marca Periquita foi 
registada. Pode assim dizer-se 
que este vinho resulta na mais 
antiga marca registada de 
vinho. Ao longo dos tempos foi 
ficando cada vez mais famosa, 
quer em Portugal, como no 
mundo, especialmente em 
mercados sofisticados como a 
Suécia, o Brasil, Reino Unido, 
Estados Unidos da América, 
Canadá, Dinamarca e Noruega. 
O Periquita Branco foi lançado 
pela primeira vez na colheita de 
2004, no mercado sueco e no 
Brasil na colheita de 2005. Em 
Portugal este vinho foi lançado 
com a colheita de 2006. Acaba-
da de chegar ao Mercado, está 
a colheita de 2013.

V
vinhos

texto Maria Helena Duarte
seja responsável, beba com moderação
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Amor: Evite entrar em conflitos, o diálo-
go será a melhor forma de os resolver. 
Trabalho: vai conseguir defender todas 
as suas convicções e levar avante alguns 
projetos que tem em mente. O trabalho 
em equipa será uma constante, mas 
deverá lutar para manter o equilíbrio 
e a organização. Algumas conquistas 
inesperadas irão fazer com que consiga 
reequilibrar as suas finanças e, quem 
sabe, ter aquele momento de lazer que 
há tanto ambiciona. Saúde: Sem proble-
mas de ordem maior, desfrute.

Amor: A relação estará numa fase um 
pouco complicada, procure resolver as 
diferenças e tomar boas decisões. Se 
está só ainda vai ter de aguardar mais 
algum tempo para encontrar o amor. 
Trabalho: A forma como aborda os as-
suntos pode levá-lo a ter uma posição 
de destaque no seu local de trabalho. 
Não tenha receio de mostrar uma atitude 
perante situações que não concorda. Os 
seus colegas vão agradecer as opiniões 
que expressar. Saúde: Encontra-se fora 
de forma, tome uma atitude.

Amor: Se está num relacionamento, seja 
correto para com o seu parceiro, só as-
sim vai mudar o que não está bem. Para 
os que estão sós, novos amigos podem 
trazer uma lufada de ar fresco. Trabalho: 
Poderá agora contar com o apoio do seu 
superior e contar com a experiência acu-
mulada, que será uma ajuda para que 
veja as situações de outra perspectiva. 
Saúde: Tendência para algum isolamen-
to e meditação.

CARNEIRO
21/03 A 20/04

TOURO
21/04 A 21/05

GÉMEOS
23/05 A 21/06

Amor: Evite dar voz a terceiros ou a sua 
vida pode sair prejudicada. Se ainda não 
encontrou o amor dê mais atenção às 
pessoas que fazem parte da sua vida. 
Trabalho: É importante que controle 
mais os gastos, evitando situações de-
sastrosas para si. O ambiente no local de 
trabalho poderá não ser do seu agrado 
durante este mês, o que vai levar a que 
se isole um pouco e até perca o interesse 
em fazer coisas novas. Aposte em si! 
Saúde: Tenha cuidado com os excessos 
na alimentação.

CARANGUEJO 
22/06 A 23/07

Amor: Algumas mudanças vão ser po-
sitivas na sua relação, pelo que deverá 
aproveitar para se empenhar um pouco 
mais. Para os que estão sós, viverão 
algumas relações pouco duradouras. 
Trabalho: A nível profissional, poderá 
sentir que precisa de mostrar mais o 
seu potencial, assim como, do que é 
capaz de fazer. Novos relacionamentos 
no trabalho poderão abrir algumas 
portas, o que para si será fundamental. 
São esperadas muito boas notícias. 
Mantenha-se atento! Saúde: Tendência 
para problemas de ossos.

Amor: Poderá vir a sofrer uma situação 
de dualidade. Tenha cuidado com as 
aventuras. Para os que estão sós, os 
amigos vão ser o seu grande pilar e a sua 
prioridade. Trabalho: Nesta fase estará 
bastante protegido, uma vez que novas 
ideias e perspetivas não irão faltar. Par-
tilhar ideias será algo que deverá fazer 
de bom grado, o seu empenho vai ser 
reconhecido. Saúde: O seu estado físico 
respira energia, desfrute em pleno. Este 
mês será de grande vitalidade!

Amor: Faça de tudo para agradar o 
parceiro. Momento ideal para fazer um 
passeio romântico a dois. Trabalho: 
Algumas mudanças trarão agora a 
estabilidade de que tanto precisa. De-
verá evitar entrar em conflitos, pois se 
o fizer, poderá sair prejudicado. Se tem 
assuntos pendentes, relacionados com 
a justiça, poderá vê-los resolvidos, o que 
o deixará muito aliviado. Uma pessoa em 
quem confia, poderá ser a chave para 
uma nova proposta que vai surgir. Saúde: 
Aconselha-se a prática de exercícios na 
água, nomeadamente natação.

LEÃO
24/07 A 23/08

VIRGEM 
24/08 A 23/09

BALANÇA
24/09 A 22/10

Amor: Se está num relacionamento, vai 
estar muito centrado no seu parceiro, 
podendo redimir-se de algumas faltas 
de atenção. Para os que estão sós, es-
tarão empenhados em divertir-se com 
os amigos e em programas familiares. 
Trabalho: Este mês a sua cabeça vai 
estar menos centrada no trabalho o que 
poderá trazer alguns problemas. Em-
bora esteja numa fase de sorte, deverá 
lembrar-se que deve continuar a empe-
nhar-se, não deixando que todas as suas 
conquistas sejam deitadas por terra. 
Saúde: No geral vai sentir-se bem, mas 
é recomendável que faça um check-up.

ESCORPIÃO  
23/10 A 22/11

Amor: Dê mais atenção aos pormenores, 
quer por parte do seu parceiro, quer no 
lar onde se encontra. Só assim, vai con-
seguir dissipar inseguranças. Trabalho: 
A vontade de conseguir levar os seus 
projetos em frente, pode agora criar nos 
outros, alguma instabilidade. Evite en-
trar em diálogos que, de alguma forma, 
podem causar discussões. Ouvir a opi-
nião dos outros vai ser muito importante. 
Não queira ser dono da razão! Saúde: 
Tendência a alguma irritabilidade.

Amor: Se está num relacionamento, vai 
sentir que precisa de fazer melhorias, 
aconselha-se a que dialogue bastante 
com o seu parceiro durante este perío-
do. Para os que estão sós, vão querer 
abstrair-se do mundo centrando-se 
apenas em si. Trabalho: Vai querer 
centrar-se naquilo que realmente lhe 
interessa. Como está mais preocupado 
em conseguir organizar-se, o seu tempo 
será precioso, novas ofertas de trabalho 
poderão surgir. Saúde: Momento ideal 
para iniciar uma dieta saudável.

Amor: Vai querer agradar o seu parceiro 
e com a sua criatividade vai viver grandes 
momentos de paixão. Para os que estão 
sós, uma pessoa que conheceu há pou-
co tempo, pode transformar a sua vida. 
Trabalho: Alguns gastos com os quais 
não contava podem agora tirar-lhe o 
sono, mas conseguirá suportá-los. A 
meio de Abril terá mudanças positivas, 
uma vez que poderá receber boas notí-
cias, mas evite entrar em euforias. Saú-
de: Outra vez primavera, tenha cuidado 
com as alergias.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO 
22/12 A 20/01

AQUÁRIO 
21/01 A 19/02

Amor: Esta é, sem dúvida, a hora ideal 
para ter um filho. Pense nisso! Para os 
que estão sós, vão viver momentos de 
romance muito intensos. Trabalho: Abril 
é ideal para se organizar. Se aceitou 
novos desafios chegou a hora de pôr as 
suas ideias em prática, uma vez que se 
encontra numa fase de criatividade. As 
suas ideias serão bem aceites por quem 
o rodeia. Os seus colegas e superiores re-
conhecerão o seu empenho e dedicação. 
Saúde: Aproveite a forma física e a vita-
lidade para usufruir mais do seu corpo.

PEIXES 
20/02 A 20/03

H
horóscopo




