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Póvoa de Varzim
Bandeira Azul
é trunfo nesta
época balnear

p. 08 a 11

Promoções exclusivas
e serviço alargado

Vamos
à Praia 2014
O verão está à porta e, uma vez mais, a ARRIVA
preparou tudo para que possa usufruir do
sol e do mar, nas praias da Póvoa de Varzim
e Vila do Conde. Para além de poder contar
com um serviço de qualidade, segurança e
conforto, este ano há um horário mais alargado
e promoções vantajosas. Tudo para que seja
mais feliz com a ARRIVA!

Pela primeira vez, a
Cerimónia Oficial das
Bandeiras Azuis irá decorrer
no Norte do país: Póvoa
de Varzim foi a cidade
escolhida. É “um grande
acontecimento e um valioso
reconhecimento pelo
trabalho que tem vindo a
ser feito nos últimos anos”,
salientou o presidente da
Câmara Municipal, Aires
Pereira. A época balnear
começa a 15 de junho e
termina a 15 de setembro.
No dia 1 de junho estão
todos convidados para a
grande festa.

Canonização: João Paulo II e João XXIII já são Santos
DESTAQUE

p. 04 a 07

Póvoa de Lanhoso:
Comemoração dos 500 anos
dos Forais Novos
No ano em que se comemoram
os 500 anos da atribuição
dos Forais Novos, Manuel
Baptista, presidente da
Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso, fez-nos um balanço
dos três mandatos à frente da
autarquia povoense. Confessounos os principais problemas do
concelho e explicou-nos o que
é lutar contra a emigração e o
desemprego.
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p. 16 a 19

Segurança
Rodoviária:
prevenir é “lei”
Portugal tem vindo a assumir
como prioritária a segurança
rodoviária. Nos últimos anos
os números têm vindo a descer
cada vez mais e no período
compreendido entre 2010 e
2013 a redução foi de 33%,
a segunda maior descida da
União Europeia. Estivemos
na ANSR e entrevistámos o
presidente, Jorge Jacob, que
nos explicou as prioridades.
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notícias

Europeus de
Trampolim em
Guimarães

D

ecorreu no Pavilhão Multiusos de
Guimarães, entre 7
e 13 de abril, a 24ª
edição dos Campeonatos Europeus de Trampolim, tendo este evento tido a
particularidade de contar para
as qualificações necessárias
para os Mundiais de 2015.
O certame é organizado de dois
em dois anos pelo European
Union of Gymnastics e teve a
primeira edição em Paris no
ano de 1969. Este ano a sua
realização coube à Federação
Portuguesa de Ginástica.
Estiveram presentes em Guimarães 27 representações de
países europeus representados por cerca de 400 atletas,
que disputaram entre si em
três modalidades diferentes,
Trampolim, Duplo Mini - Trampolim e Tumbling, uma modalidade que se tornou mais

ARRIVA
Livro de colorir
conhecida a partir da década
de setenta do século passado,
em especial nos países de
leste. Para quem esteja menos
familiarizado com o nome,
referimo-nos à que é praticada
numa pista própria com cerca
de 25 metros que termina
numa área de recepção e onde
os atletas têm que fazer uma
série de exercícios em corrida
e saltos.

A ARRIVA foi uma vez mais o
operador a ser preferido para
este serviço garantindo, a partir
de Guimarães, as ligações na
chegada e partida para o aeroporto do Porto.
Durante os campeonatos cuidou do transporte dos participantes entre hotéis, Multiusos
para treinos e competição, bem
como em visitas de carácter
turístico na região.

U

ma nova edição do
livro de colorir ARRIVA acabou de ser
distribuído aproveitando a comemoração do Dia Mundial da Criança.
Esta edição é dedicada aos
transportes nas suas formas
mais diversas. Há o comboio, o
avião, o autocarro, o helicóptero,
o táxi, e até há o submarino,
entre outros, sem contar com
o amigo semáforo que ajuda a

Faleceu D. Eurico Dias Nogueira

N

o passado dia 19
de maio faleceu
D. Eurico Dias
Nogueira, aos 91
anos de idade,
após “internamento súbito
no hospital”. D. Eurico Dias
Nogueira nasceu em Dornelas
do Zêzere, foi ordenado padre
e bispo, após ter sido nomeado para a diocese moçambicana de Vila Cabral, em 1964,
o que lhe permitiu participar

no Concílio Vaticano II. Em
1972 foi transferido para a
Diocese de Sá da Bandeira,
em Angola, voltando a Portugal em 1977, foi nomeado
Arcebispo Primaz de Braga,
cargo que ocupou até 1999.
“O senhor D. Eurico entregouse, generosa e discretamente,
às tarefas que lhe foram solicitadas na vida diocesana,
com a humildade de quem
põe à disposição de outrem

as suas muitas competências.
Com uma serenidade exemplar e uma modelar silêncio.
Sem comentários, juízos ou
comparações, provocados ou
consentidos”, escreveu o diretor do Secretariado Nacional
das Comunicações Sociais
da Igreja, cónego João Aguiar
Campos, no editorial da Agência ECCLESIA, publicado por
ocasião do 89º aniversário de
D. Eurico Nogueira Dias.

atravessar a rua em segurança.
As páginas do livro estão preenchidas com desenhos para colorir, como habitualmente, mas
não só. Este ano as crianças
vão, também, poder construir
as imagens ligando-as pelos
pontos ou pela numeração. O
livro é um sucesso junto das
crianças que se juntam neste
dia, nas festas a eles dedicadas,
com a organização do Município
de Guimarães.
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editorial
Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal)

Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,
ma de ajustamento permitiu a Portugal
evitar a banca rota para a qual as nossas finanças caminhavam mas levou
ao estabelecimento de medidas muito
fortes de austeridade, que afetaram
gravemente o nível de vida das famílias
e provocaram uma enorme retração da
economia.
O alcançar deste primeiro patamar do
programa de ajustamento com a saída
dita limpa, conseguida pelo esforço de
todo um país, deve ser entendido como
um sinal positivo que, desejamos, tal
como a primavera que, sucedendo a
um inverno duro, invariavelmente nos

nossa costa em condições vantajosas.
Votos de um bom resto de primavera e
boa entrada no verão!

O ARRIVA Jornal, que agora lhe chega
às mãos, inclui entrevistas com o Senhor Presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso, Senhor Manuel
José Batista, e com o Presidente da
ANSR – Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, Senhor Engenheiro
Jorge Jacob.
A entrevista ao Presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso é
motivada pelo facto de este ano se celebrarem os 500 anos dos Forais novos
daquele Concelho, que é um dos que
integram a região do Minho - onde a nossa empresa opera maioritariamente as
suas concessões de carreiras de serviço
público de transportes – e foi também
o Concelho berço da AMI Transportes,
uma das empresas que hoje integra a
ARRIVA Portugal.
Com esta entrevista ao Senhor Manuel
José Batista, Presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso, cumprimos - também por esta forma de
ajuda à divulgação dos acontecimentos
relevantes - uma das nossas missões
que é o nosso envolvimento com o meio
onde desenvolvemos a nossa atividade.
Por outro lado o facto de, há relativamente pouco tempo, ter sido publicada
uma alteração do Código da Estrada,
que inclui modificações fundamentais
em termos das regras de condução de
diversos tipos de veículos – que não só
os automóveis – com incidência, nomeadamente, na condução em rotundas, na
relação dos veículos motorizados com os
velocípedes e nas taxas de alcoolemia,
motivaram a nossa solicitação ao Senhor
Presidente da ANSR para que concedesse uma entrevista ao nosso jornal.
Também esta entrevista ao Senhor
Engenheiro Jorge Jacob, Presidente da
ANSR, porque ajuda a dar visibilidade a
regras de comportamento na condução

de veículos e, por isso, regras que pretendem defender a vida, o bem-estar e
o património dos cidadãos, é expressão
demonstrativa da nossa constante atenção às ações no âmbito do nosso compromisso de responsabilidade social.
Tem assim, caro/a leitor/a, à sua disposição neste seu ARRIVA Jornal duas entrevistas que, seguramente, lhe permitirão
uma leitura agradável e o ajudarão a
melhorar os seus conhecimentos sobre
a Póvoa de Lanhoso e sobre a ANSR e,
sendo ambos entrevistados pessoas das
minhas relações pessoais de amizade de
há longa data, não poderia deixar de aqui
lhes agradecer o facto de com as suas
entrevistas nos permitirem colocar à
disposição dos nossos leitores matérias
de valor acrescido e de lhes desejar as
maiores felicidades no desempenho das
suas funções.
Como é habitual encontrará, também,
neste seu jornal vários artigos sobre
temas interessantes da atualidade - que
não é muito habitual serem tratados nos
jornais empresariais – de entre os quais
me permito destacar aquele que se refere às fórmulas de canonização. Merecem
ainda destaque as recentes falecimentos
de D. Eurico Dias Nogueira, Arcebispo
Emérito de Braga, e do escritor Gabriel
García Márquez.
Esta edição da primavera de 2014 do
ARRIVA Jornal completa-se, como é
natural, com algumas notícias sobre a
atividade empresarial.
Sendo a edição deste jornal a primeira
após a saída de Portugal do programa
internacional de apoio, que foi estabelecido pelos países nossos amigos e as
suas instituições para ajudarem o nosso
país a sair da crise financeira em que se
viu mergulhado há três anos, não podia
ignorar esse facto neste editorial.
Como sabemos a existência do progra-
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“

P.S.
No momento em que estava a escrever
este editorial começaram a ser conhecidos os resultados das eleições para
ao parlamento Europeu. É claro que os
cidadãos Europeus estão muito desligados destas eleições e, assim, o nível
de abstenção, como vem sendo comum
nestas eleições, foi enorme. Mas neste
ano há imensas alterações, verificandose a ascensão de alguns partidos (tanto

Estamos já a preparar a nova
campanha Vamos à Praia 2014
com condições que permitirão a
sua deslocação às belas praias
da nossa costa em condições
vantajosas.

traz novos frutos e toda uma atmosfera
mais alegre e positiva, seja também a
época do verdadeiro renascimento da
economia portuguesa, único motor que
permitirá devolver aos cidadãos uma
nova e merecida esperança de uma
vida melhor.
Como se aproxima o verão, permita-me
comunicar-lhe que, no sentido de ajudarmos também a que as pessoas possam
ter instrumentos que as ajudem a ter as
boas férias que tanto merecem, estamos
já a preparar a nova campanha Vamos à
Praia 2014 com condições que permitirão a sua deslocação às belas praias da

da extrema-esquerda como da extremadireita) que alcançaram votações que
não eram habituais, sendo o caso da
França, por toda a sua história de pátria
do social, o caso que maior atenção merecerá com a vitória da extrema-direita.
Sem dúvida que, após estas eleições, a
Europa vai ser diferente!
Que tal facto não venha a interferir negativamente na recuperação desejada
do nosso país são os votos que ardentemente formulo.

Manuel Santa Cruz Oliveira
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D

destaque
texto Susana Marvão
fotos D.R.

Em tudo na vida tem de haver
criatividade e gosto.
Até para se ser presidente.
No ano em que se comemoram os 500 anos da atribuição dos Forais Novos, Manuel
Baptista, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, fez-nos um balanço dos
três mandatos à frente da autarquia povoense. Confessou-nos os principais problemas do
concelho, as suas mais-valias e explicou-nos o que é lutar, quase de forma inglória, contra a
emigração e o desemprego.

E

ste é o seu terceiro mandato.
Lembra-se da sua primeira
campanha?
Claro, foi porta-a-porta.
Aliás, foram todas e por
isso tenho a radiografia do concelho
verdadeira e sentida. Sei o estado em
que está.
O que mais o aflige nesse estado?
A emigração, o abandono. As pessoas abandonam os seus bens, o seu
património, as suas famílias. Desde
2009 tem sido bastante notório. Neste
momento, o agrupamento de escolas

está a perder mais de 10% dos seus
alunos fruto da emigração dos pais e
do facto de não terem filhos. Só para
lhe dar um exemplo, uma das maiores
freguesias do concelho, Sobradelo da
Goma, em dois anos viu morrer 48 pessoas e nasceram duas crianças. Uma
está na Suíça e a outra deslocou-se
para a freguesia da Póvoa do Lanhoso.
Até que ponto um presidente da Câmara
e uma autarquia tem ferramentas
ou instrumentos para travar estas
situações?
Não tem. Hoje sentimo-nos impo-

“Coração” de Sharon Stone
ajudou a Póvoa do Lanhoso
A atriz Sharon Stone foi fotografada, no
início deste ano, a passear em Beverly
Hills, nos Estados Unidos, com uma joia
tipicamente portuguesa – um coração de
filigrana original de Viana do Castelo. O
pendente, oferecido por Mário Ferreira,
diretor da Douro Azul, quando a atriz
visitou Portugal, no ano passado, é
banhado a ouro e o valor ultrapassa os
500 euros. E Sharon Stone, de 55 anos,
não passou despercebida ao usá-lo.
E apesar de a encomenda ter sido feita

de urgência ao artesão António Cardoso,
que tem oficina em Gondomar, O
presidente Manuel Baptista assegura
que os artesãos do concelho de Póvoa
do Lanhoso têm vindo a retirar o devido
benefício desta exposição que acabou
por colocar estas peças na boca do
mundo. “É muito bom ver alguém a
usar uma prenda que foi escolhida com
carinho e que não acabou no fundo de
uma gaveta”, escreveu na altura na sua
página de Facebook Mário Ferreira.

tentes para isso. Só mesmo com
criatividade e gosto. Temos algumas
medidas com as quais vamos apoiando os cidadãos.
Como por exemplo?
O subsídio à renda, o Natura Lanhoso
através do qual damos 500 euros pelo
primeiro filho, 750 pelo segundo e a
partir do terceiro mil euros. São várias
as ajudas, mas não são suficientes
pois não há emprego. Não havendo, as
pessoas têm de o procurar em algum
lado. E a Póvoa do Lanhoso tem um
problema: há 13 ou 14 anos que tem
vindo a perder os grandes empregadores, assim como um instituto superior
que tinha 1700 alunos. Jovens que
vinham de todo o país para a Póvoa do
Lanhoso e que dinamizavam a cidade.
De um momento para o outro, perdeu
isto tudo. E começou a perder população, até pela dificuldade da própria
conjuntura económica nacional.
Neste momento qual é a situação do
Instituto Superior de Saúde do Vale
do Ave?
Neste momento tem 100 alunos.
Chegaram a fazer um edifício de raiz
para três mil alunos, algo a que o país
estava, na altura, habituado a fazer…

Hoje são pouco mais de 100 alunos. Há
cursos que claramente estão a fechar
por falta de quem os frequente. Repare
que eram alunos, professores, pessoal
administrativo…
Então atualmente o ensino superior é
basicamente em Braga e Guimarães?
Exato, sobretudo Braga.
Hoje de que é que a Póvoa do Lanhoso vive? Antes era da indústria têxtil,
certo?
Ainda hoje é assim. Ainda temos
entre 2000 e 2500 postos de trabalho
na têxtil, neste concelho. Temos três
grandes empresas e depois pequenas
e microestruturas empresariais. O que
nos identifica é realmente a têxtil e a
filigrana que também tem vindo a perder artesãos para a emigração.
Já vai no seu terceiro mandato. O que
mais se orgulha de ter feito? E o que
gostaria de ter feito que não fez?
Claramente a parte social é o que mais
me orgulha. Por outro lado, gostaria
de trazer mais emprego para a Póvoa,
uma luta que travo todos os dias.
Mas o que poderia ter feito para que
isso acontecesse?

abril-maio 2014 | ARRIVA JORNAL | 5

PUB

Não sei. Nós trouxemos empresas,
mas fecharam…

“

Houve escolas que
tiveram que fechar pela
construção dos centros
educativos mas que
nós transformamos em
centros de convívio onde
os idosos, três vezes por
semana, têm ateliers
com atividades para
combater o isolamento,
a solidão. Tentamos
fazer um trabalho de
proximidade e ajudar ao
máximo as famílias.

Foge um pouco do seu controlo, então.
Às vezes é verdade que não temos
muito onde nos agarrar. Há três anos
trouxemos uma empresa que esteve
aqui um ano, começou com 20 funcionários e no final já tinha 100. Mudou
para uma área de dois mil para 17
mil metros quadrados. Veio a crise
e apanhou-os em cheio. Hoje está
outra vez no pico, mas já não está cá
no concelho.
Como se cativa um empresário a vir ou
a ficar na Póvoa do Lanhoso?
Complicado, até porque neste momento temos outro problema: não
temos mão-de-obra. Só temos licenciados. Se vier uma fábrica de calçado
para aqui é complicado, ninguém
quer sentar-se numa máquina! A
grande dificuldade é essa. Mesmo na
autarquia, se eu quiser, por exemplo,
um jardineiro, é um problema. Já se
quiser uma administrativa, um engenheiro ou um arquiteto… Mas gostava
muito de ajudar a que o problema do
emprego fosse resolvido. Não é um
problema do presidente da câmara
mas acredito que o presidente tem

de ser um parceiro e um facilitador.
Há muita gente a viver em situações
muito complicadas.
E instrumentos sociais, quais têm ao
seu dispor?
Temos vários, desde o Banco Alimentar
à Loja Social. Aliás, a Póvoa do Lanhoso é reconhecida internacionalmente
pela Organização Mundial de Saúde
pelas boas práticas a nível dos idosos.
É isto que mais me orgulha nos três
mandatos. É o que temos feito em
termos sociais. Houve escolas que tiveram que fechar pela construção dos
centros educativos mas que nós transformamos em centros de convívio onde
os idosos, três vezes por semana, têm
ateliers com atividades para combater
o isolamento, a solidão. Tentamos fazer
um trabalho de proximidade e ajudar
ao máximo as famílias.
Há pobreza?
Há. Não tanta como em outros lados,
mas existe.
Houve alguma atitude que tomou na
câmara que, hoje, não tomaria?
… ainda fui a tempo de não a tomar.
Tive três projetos aprovados e financiados e em 2009 tive a coragem de
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desistir deles. Seriam com certeza
uns “elefantes brancos”, se tivessem
avançado. Iam ser consumidores de
muito dinheiro público.
Mas não os deixou avançar?
Não. Tive a clara noção de que iria
comprometer o futuro do concelho.
E estamos a falar concretamente de
que projetos?
O Fórum Municipal, a Biblioteca e Arquivo e uma Piscina. Estamos a falar
em quase 10 milhões de euros. Hoje
teríamos problemas. Apresentei estes
projetos publicamente, tive custos,
porque os projetos custam dinheiro,
mas sinceramente, a minha decisão
foi a mais correta.
As pessoas perceberam essa atitude?
Ou lamentaram não ter a piscina? É
que se foi em 2009 foi em ano de
eleições…
Compreenderam. E continuaram a votar
em mim pois tive sempre maiorias. As
pessoas valorizam. Hoje, pode ser-se
político e ser-se sério. Em 2005 cheguei
à câmara com uma dívida de 11 milhões.
Neste momento temos uma execução de

orçamento de 95%, reduzimos à dívida
três milhões e aumentamos a nossa
capacidade de endividamento para três
milhões. Ou seja, houve investimento
mas também cumprimos a lei dos
compromissos e adaptamos a nossa
gestão à realidade. Ah, e aumentamos as
ajudas sociais, como bolsas de estudo,
alimentação, transportes… Mas ainda
há muito para fazer.
Este é o seu último mandato. O que
fica por fazer?
Acho que se tem de apostar mais
na rede de abastecimento de água e
saneamento. Em saneamento temos
40% de taxa de cobertura e em água
80%. Mas ainda há muito para fazer e
no próximo quadro comunitário vamos
apostar nessa duas infraestruturas,
assim como melhorar um pouco as
acessibilidades porque os invernos
têm sido muito rigorosos e prejudicado
muito as estradas.
Que mensagem deixa ao seu sucessor.
Que continue a política de proximidade com as pessoas e que coloque os
povoences e o concelho da Póvoa do
Lanhoso acima de tudo.

Póvoa do Lanhoso é território amigo dos idosos

“

Claramente a parte
social é o que mais
me orgulha. Por outro
lado, gostaria de trazer
mais emprego para a
Póvoa, uma luta que
travo todos os dias.

O ano passado a Póvoa de Lanhoso
recebeu, em Genebra, na Suíça, o
diploma de território amigo dos idosos,
entregue a Manuel Baptista pelo diretor
da Missão da Europa na Organização
Mundial de Saúde (OMS), professor
Doutor John Beard.
“Este reconhecimento internacional
é a consequência do trabalho social
desenvolvido pela autarquia. Para além
de ser um enorme orgulho integrar esta
rede global, é também um estímulo para
continuarmos a desenvolver projetos
e práticas que valorizem os Povoenses
de maior idade, aproveitando a sua
experiência e contribuindo para a
melhoria da sua qualidade de vida”,
considerou na altura Manuel Batista.
Em todo o mundo há apenas cerca
de uma centena de Cidades ou de
Comunidades que detêm o mesmo
diploma. Em Portugal, Póvoa de
Lanhoso, Foz Côa e Maia são os
Municípios que aderiram à referida Rede
Global, no âmbito da sua participação no
projeto “Vencer o Tempo nas 7 Cidades”.
Ao longo de cerca de dois anos, as

autarquias, com o apoio da Associação
Vencer o Tempo, seguiram e trabalharam
todos os requisitos constantes do Guia
das Cidades Amigas dos Idosos.
Foram ouvidos os seniores de cada
autarquia, promoveu-se a relação afetiva
e efetiva entre jovens e mais velhos
através da ação “O meu amigo sénior”,
avaliaram-se infraestruturas e adaptações
para uma maior mobilidade de todos os
cidadãos, mas, sobretudo, dos idosos.
Os três municípios apresentaram o
trabalho que têm desenvolvido e os
planos para os próximos dois anos,
tendo, de seguida, a OMS comunicado
a decisão de os integrar na Rede, o que
foi formalizado através da entrega do
diploma, depois de uma análise prévia
dos dossiers.
Para além deste reconhecimento
internacional pelo trabalho que a Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso tem
vindo a desenvolver e pretende ainda
realizar, o concelho povoense recebeu
também, em 2012 e pela terceira
vez, a distinção de “Autarquia Mais
Familiarmente Responsável”.
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500 Anos
Forais Novos
Manuelinos
Póvoa de Lanhoso
texto e fotos C.M. Póvoa do Lanhoso

E

m 2014 (04 de janeiro) passam 500
anos da renovação
em 1514 da Carta de
Foral do Concelho de
Lanhoso, bem assim ao antigo
concelho de S. João de Rei (25
de dezembro), este já extinto e
integrado no concelho de Lanhoso (31 de dezembro de 1853).
Após a outorga da primeira
Carta de Foral ao concelho de
Lanhoso por D. Dinis em 25 de
setembro de 1292, esta conduziu ao desejado povoamento e
desenvolvimento socioeconómico das terras de Lanhoso,
o que se confere pela própria
Carta de Feira que Lanhoso
detém já em 1416.
Por imperativos sociais, económicos e jurídicos, foi necessário
adequar o texto dos forais antigos, o conjunto das leis que
pretendiam regular não apenas
as suas atividades, como a respetiva proteção, a moralização
de costumes e as novas necessidades ou realidades fiscais,
que no caso de Lanhoso tinha
já 220 anos.
Paradoxalmente, ou talvez não,
é exatamente num momento de
centralização do poder régio,
movido pela nova realidade em
que o país estava empenhado,
que Portugal assiste à reforma
dos forais velhos pelos Forais
Novos.
Passam, em 2014, cinco sécu-

los sobre a renovação legal da
comunidade, reafirmando-se
direitos e deveres, reconhecendo-se benefícios e obrigações,
valorizando-se propriedade
e propriedades, vincando-se
costumes e tradições...
UM ANO EM FESTA
O programa das comemorações dos 500 Anos dos Forais
Novos é recheado e só acaba
no dia 31 de Dezembro.
Das várias iniciativas, destacamos julho e agosto, que vão
trazer muita animação de verão,
também em espaços patrimoniais e turísticos, e as festas,
feiras e romarias. E este ano o
habitual desfile ModaLanhoso
será ao “estilo manuelino”.
Em 25 de setembro acontece
o Dia do Município, quando se
assinala a passagem pela data
de outorga da primeira carta de
foral ao concelho de Lanhoso,
o que aconteceu por D. Dinis,
em Coimbra. Este momento
em que a Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso promove
um conjunto de iniciativas evocativas da criação do município,
será mais um momento para
a evocação desse momento
determinante da história enquanto comunidade, honrando
a tradição municipalista.
No mês de dezembro terminam
as comemorações com a evocação da passagem dos 500 anos

sobre a data da renovação do
Foral de S. João de Rei, o que
acontece a 25 de dezembro. Assim, está prevista a realização
de uma sessão evocativa do Foral Novo com a participação do
Dr. Manuel Sousa, autor de um
estudo do documento objeto
da mesma comemoração. Esta
sessão está prevista acontecer
na própria freguesia de S. João

de Rei, complementada com
a realização de um concerto
temático na Igreja Paroquial.
As comemorações do 5º centenário terminam evocando a data
161 anos depois da plena constituição do Concelho da Póvoa
de Lanhoso com uma festa de
passagem de ano, na rua, aberta
à população que é convidada a
brindar a um futuro mais feliz.

PUB
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Deixe a condução connosco

Vamos à praia 2014
Chega o Verão, e com ele regressa o VAMOS À PRAIA. Este
ano com novos atrativos, mais circulações e também novos
benefícios tarifários.

C

hega o verão e, como
sempre acontece, a ARRIVA proporciona todas as
condições para que possa
desfrutar do sol e da praia,
na companhia da família e dos amigos. E
este ano o serviço recebe uma melhoria
significativa.
Conforme já referimos na página 2,
quem use o serviço a partir do Concelho
de Fafe pode viajar por um preço fixo de
8,50 euros, um bilhete de ida e volta em
que paga a Ida e recebe Grátis a Volta.
Este valor exclusivamente para ligação
com a linha VAMOS À PRAIA para a
Póvoa de Varzim.
Todo o portador de Cartão de Estudante
de qualquer grau e estabelecimento de
ensino e quem, independentemente da
sua idade, tenha um documento que
prove ser Pensionista ou Reformado
continua a ter uma atenção especial em
que ao pagar uma ida recebe GRÁTIS a

volta. Neste caso pode usar a linha de
Guimarães para a Rápida ou Normal
para a Póvoa de Varzim ou para Vila do
Conde.
Mas ainda há o mesmo benefício, pagar
a ida e receber GRÁTIS a volta, para
quem seja portador de um passe TUG,
Transurbanos de Guimarães, ou passe
TUF, Transportes urbanos de Famalicão.
Condição especial neste caso é que o
passe esteja carregado no mês em que
esteja a viajar para a praia.
Haverá muitas formas de chegar à praia,
mas não há melhor autocarro que o da
ARRIVA, que na Rápida pela autoestrada
liga Guimarães à Póvoa de Varzim em
três quartos de hora, o mesmo tempo
que, por vezes, se anda ingloriamente
às voltas, à procura de um lugar para
estacionar.
Deixe a condução connosco, instalandose confortavelmente, sem ter que pagar
portagens nem combustível.

Promoções
Especial TUG Passe Idoso
Quem seja portador de um PASSE IDOSO dos TUG, Transurbanos de Guimarães, carregado no mês da viagem, pode
viajar na carreira Rápida ou Normal para
Póvoa de Varzim ou Vila do Conde por
um preço de 4,00€ para ir e voltar.
Especial TUF Passe Sénior Feliz
Quem tenha um PASSE SÉNIOR em
Vila Nova de Famalicão, carregado no
mês da viagem pode viajar na carreira
para Rápida ou Normal para a Póvoa de
Varzim ou Vila do Conde por um preço
de 2,20€ para ir e voltar.

Promoção especial FAFE
Seguindo a política de progressiva
implementação de novos serviços, este
ano foi criado um bilhete especial FAFE
Vamos à Praia. Este novo bilhete permite
a quem viva em Fafe ou no seu Concelho, poder viajar no serviço Vamos à
Praia 2014 por um preço de 8,50€ para
bilhete inteiro de ida e volta. Este bilhete
permite utilizar a Carreira 300, entre
Fafe e Guimarães, seguido depois para
a Póvoa de Varzim, destino exclusivo
deste novo bilhete.
Este bilhete de 8,50€, paga a ida e oferece GRÁTIS a volta

“

Haverá muitas
formas de
chegar à
praia, mas
não há melhor
autocarro que o
da ARRIVA.
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Em Agosto

Os dias são maiores
com a ARRIVA
Póvoa de Varzim e Guimarães (com paragem em V. N.
Famalicão), passam a contar com um serviço alargado em
Agosto. Os dias vão crescer e o tempo de qualidade na
companhia de família e amigos, também!

S

e nas suas férias de agosto
vai, diariamente, apanhar
o autocarro para a praia,
este ano poderá regressar
da Póvoa de Varzim para
sua casa até às 22.15H. Mas se a
sua família está de férias na Póvoa
de Varzim e você está a trabalhar,
então, até às 19.50H (partida de
Póvoa de Lanhoso e Fafe) e até às
21.15H (partida de Guimarães com
paragem em Vila Nova de Famalicão)
pode apanhar o autocarro e logo pela
manhã regressar para trabalhar no
horário das 7.15H, especialmente
criado para o efeito.
Ver o pôr-do-sol, namorar, fazer um
piquenique na areia ao entardecer,
juntar os amigos para um animado
jantar de verão, surpreender a sua
cara metade com um cocktail na
esplanada, um gelado colorido, um
jantar romântico ou simplesmente
aguardar pelo fim do dia para tomar
aquele último banho que sabe tão
bem... Agora, durante agosto, já
pode!
O horário de regresso foi alargado a
partir da Póvoa de Varzim, assim, no
próximo mês de agosto será possível
regressar a Vila Nova de Famalicão e/
ou Guimarães até às 22.15H, sendo
este o último serviço do dia a partir
da Póvoa de Varzim.
Por outro lado, se tem a sua família
ou os seus amigos de férias na Póvoa
de Varzim e está a trabalhar... Então,

com este serviço Vamos à Praia 2014,
em agosto, pode sair do trabalho e
apanhar o autocarro para se juntar à
família, à mesa de jantar ou, ainda,
chegar a tempo de ajudar os amigos
a preparar os aperitivos! Há vários
horários e o último autocarro sai
de Guimarães às 21.15H. Depois de
desfrutar da noite e do merecido descanso, regresse ao trabalho de forças
renovadas no autocarro das 07.15H,
com partida da Póvoa de Varzim com
destino a Guimarães (e paragem em
Vila Nova de Famalicão), Fafe e Póvoa
de Lanhoso (também com paragem
em Taipas, Briteiros e Santo Emilião).
E, já agora, se estiver na Póvoa de
Varzim a viver ou de férias, com este
serviço também vai poder aproveitar
para passear. Já está cheio/a de
praia? Está mau tempo? Quer ir visitar a família da Póvoa de Lanhoso?
Então, aproveite o serviço ARRIVA
Vamos à Praia para viajar até um dos
vários destinos, por exemplo, passar
um magnifico dia na Cidade Berço:
Guimarães.
Assim, este ano, para além da habitual qualidade do serviço ARRIVA
Vamos à Praia, a grande novidade é
a alargada oferta de opções de ida
e volta.
Os horários já estão disponíveis nas
bilheteiras, nos postos TUG e TUF, e
em www.arriva.pt.
Com a ARRIVA o seu verão será, ainda mais, inesquecível.
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Póvoa de Varzim
Bandeira Azul é trunfo na
época balnear

O

Município da Póvoa de
Varzim realizou no passado dia 21 de maio, a
sessão de apresentação
da Época Balnear 2014 dirigida aos cerca de 40 concessionários
que, de 15 de junho a 15 de setembro,
vão cuidar e apresentar a praia da Póvoa
aos veraneantes.
O salão Nobre dos Paços do Concelho cheio agradou ao presidente da
Câmara, Aires Pereira, que se fez
acompanhar nesta sessão pela Vereadora do Ambiente, Andrea Silva, e que
considerou importante o interesse demonstrado pelos concessionários, que
têm vindo a aproximar-se dos objetivos
da autarquia quanto à dinamização
das praias e à promoção do destino
balnear: “Os concessionários têm vindo
a mobilizar-se e a unir-se cada vez mais
à volta deste destino que é «Praia da
Póvoa de Varzim»”.
O grande destaque da época balnear
este ano é a Cerimónia Nacional da

CERIMÓNIA OFICIAL
Pela primeira vez, a Cerimónia Oficial
das Bandeiras Azuis irá decorrer no
Norte do país e a Póvoa de Varzim foi
a cidade escolhida para acolher esta
efeméride.
No dia 1 de junho, a Praia da Lagoa contará com atividades pensadas para toda
a família desde atividades desportivas
de água e na areia, a demonstrações de
salvamento, passando ainda por oficinas
ambientais e animação musical com DJ,
Insufláveis para crianças e jovens.

Bandeira Azul, para a qual o Presidente
apelou à participação de todos, já que
se trata de “um grande acontecimento
e um valioso reconhecimento pelo
trabalho que tem vindo a ser feito nos
últimos anos, por isso, temos que
aproveitar este evento para divulgar a
Póvoa de Varzim e as nossas praias e
para continuar a afirmar a credibilização da qualidade das nossas águas e
dos serviços prestados pelos nossos
concessionários. Penso que é a partir
deste conjunto de pessoas a trabalhar
em sintonia que poderemos contribuir
para que cada vez mais gente venha à
Póvoa de Varzim”.
A Cerimónia Nacional do hastear da
bandeira azul acontece pela primeira
vez no Norte e também pela primeira vez na Póvoa de Varzim, o que o
Presidente do município entende ser
assinalável, tendo em conta que, “e
não me canso de dizer, há cerca de
cinco anos, as nossas praias não tinham bandeira nenhuma, nem zonas

“

balneares designadas eram…”.
O autarca espera que a época balnear
corra “tão bem como a última, que
nós continuemos a avançar com esta
aposta na qualidade e na divulgação na
região Norte, fundamentalmente, que é
a que nos importa. No ano passado, fizemos algumas alterações com a criação
de parques de estacionamento e maior
informação sobre essas localizações,
bem como a própria extensão da área
concessionada, que cria outra atratividade para não concentrar tanto as
pessoas na área urbana”. Portanto, de
acordo com Aires Pereira, “as questões
de preparação das praias, aos vários níveis de atuação, estão a ficar resolvidas
e espero que não tenhamos nenhum
incidente e que haja bom tempo, que é
o que precisamos”.
O comandante dos portos da Póvoa de
Varzim e Vila do Conde, Artur Simas
Silva, explicou que o objetivo da atuação da Capitania é garantir uma “praia
com segurança e bom ambiente”. A

A Cerimónia Nacional
do hastear da bandeira
azul acontece pela
primeira vez no Norte e
também pela primeira
vez na Póvoa de Varzim

organização, que já vigora há alguns
anos, permite uma estabilidade tanto
ao nível do dispositivo de salvamento
que é garantido quase em exclusivo
pel’Os Delfins, quer as próprias associações de concessionários que estão
já implantadas há algum tempo, o que
garante uma estabilidade em termos
organizacionais.
O Comandante referiu que irá manter
o mesmo modelo funcional e organizacional de anos anteriores e que conta
com a colaboração do Município, dos
Delfins, dos concessionários e do IPTM
para cumprir os seguintes objetivos:
reduzir ocorrência de acidentes graves; melhor segurança; satisfação do
banhista e bom funcionamento das
praias e banhos.
São os concessionários os responsáveis
por limpar e alinhar o areal, cuidar da
sinalização e delimitação da zona de
apoio balnear, retirar, no fim da época balnear, todos os equipamentos,
deixando apenas os apoios mínimos,
entre outros. São ainda obrigados a,
no âmbito da informação ao banhista,
afixar o Edital de Praia e as informações
sobre a qualidade da água.
O Comandante relembrou que cabe
também aos concessionários a aquisição, instalação e manutenção dos ma-
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VILA DO CONDE

teriais de vigilância e socorro e também
a contratação do nadador-salvador, que
deve dar assistência permanente ao
banhista das 9h30 às 19h30. Este ano
a Póvoa contará, para além dos nadadores-salvadores (26 em junho e 31 em
julho), com os meios complementares
de salvamento habituais.
O Comandante anunciou o seguinte
dispositivo de vigilância e segurança
integrado:
viatura Amarok (TT), nas praias a Norte, nas áreas não vigiadas, com um
nadador-salvador e um militar; mota

de água de exclusividade com dois
nadadores-salvadores, na marina da
Póvoa; botes na zona urbana sul com
nadador-salvador e patrão; mota 4x4
na zona balnear a norte das piscinas
com nadador-salvador; mota 4x4 com
nadador-salvador nas praias de Santo
André; posto de praia guarnecido com
dispositivo padrão; telemóveis; embarcações da Estação Salva-vidas da
Póvoa de Varzim e Vila do Conde (botes
e semirrígidos); embarcações da Polícia
Marítima; reforço de militares, que vêm
de Lisboa.

FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO
www.fna.vconde.org
A Feira Nacional de Artesanato decorre na última semana de julho e primeira de
agosto, nos Jardins da Av. Júlio Graça. Conta, habitualmente, com a presença de 200
artesãos nas mais diversas expressões do artesanato, cobrindo a totalidade das regiões
portuguesas. Um cuidado calendário de animação, com bandas, tocatas e grupos
folclóricos de todas as regiões portuguesas e as excelentes “jornadas gastronómicas”
complementam o programa daquela que, há muito, é considerada “a melhor e mais
genuína mostra do artesanato”.
FEIRA DE GASTRONOMIA
www.gastronomia.vconde.org
Decorre nos Jardins da Av. Júlio Graça na terceira semana de agosto, constituindo uma
excelente oportunidade para saborear o melhor da cozinha tradicional portuguesa. É
uma das mais bonitas e saborosas feiras de gastronomia do País.
De entre os eventos paralelos ao certame, destacamos a Livraria Gastronómica e um
espaço de leitura, a animação musical, bares e esplanadas, bem como, desde a última
edição, os workshops de culinária.
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ARRIVA Londres

Tottenham Green
100 Anos

N

este ano, em que se comemora o Ano do Autocarro,
queremos neste espaço
partilhar consigo a última
grande comemoração ARRIVA em Londres: os 100 anos de serviço
da garagem Tottenham Green. Há quase
um ano atrás, 20 de julho, a data foi comemorada com um “Fun Day”, atraindo
centenas de visitantes.
Havia atividades para crianças, com
jogos, parque de insufláveis, balões e
bebidas. Música selecionada por um DJ
londrino, o MixMaster J, que também é
funcionário da ARRIVA.
Para completar, havia jogos para todas as
idades e passeios no novo autocarro de
Londres, o qual a ARRIVA foi o primeiro
operador. Não podia faltar a comida, para
todos os gostos, fornecida por diversas
empresas de restauração locais. O evento
permitiu também recolher donativos para
um hospital local, o North London Hospice.
Neste dia, além dos passeios atrás referidos, a operação da carreira 76, uma
das mais antigas desta garagem, foi
feita com um misto de autocarros mais
modernos e mais antigos.
Leon Daniels, o responsável pelos transportes de superfície da cidade de Londres
aproveitou o dia para andar a conduzir na
carreira de Tottenham à Estação de Victoria
um dos autocarros preservados, um FRM1
de 1966, o único Routemaster com motor à
retaguarda a ser produzido. Na ocasião disse sentir-se privilegiado por poder conduzir
esta maravilhosa criação da nossa história,
tendo na altura aproveitado para agradecer
e endereçar os parabéns à ARRIVA pela
realização deste extraordinário evento.

ARRIVA London
Tottenham Green 100th Anniversary
This year, as we celebrate the Year of
the Bus, we want to share with you here
the latest major ARRIVA celebration
in London: 100 years of service of the
Tottenham Green garage. Almost a year
ago, July 20th, this date was celebrated
with a “Fun Day”, attracting hundreds
of visitors.
There were activities for children, with
games, an inflatable park, balloons and
beverages. Music selected by a London
DJ, the MixMaster J, who is also an employee of ARRIVA.
To complete, there were games for all
ages and tours in the new London bus,
of which ARRIVA was the first operator.
There was also food for all tastes, provided by several local catering companies.
The event also allowed collecting donations for a local hospital, the North
London Hospice.
On this day, besides the already mentioned tours, the operation of 76 bus route,
one of the oldest in this garage, was
operated by a mixture of more modern
and older buses.
Leon Daniels, responsible for the surface
transport of the City of London took the
day to drive the bus route between Tottenham and Victoria Station in one of the
preserved buses, a 1966 FRM1, the only
rear-engined Routemaster to be produced. At the time he said he felt privileged
to be able to drive this wonderful creation
of our history, having seized the moment
to thank and congratulate ARRIVA for
organizing this extraordinary event.

“

Para completar,
havia jogos
para todas
as idades e
passeios no
novo autocarro
de Londres.
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Os
participantes
tiveram a
possibilidade
de contactar
diretamente
com o sistema
VAP

Portugal

DB Arriva Mainland Europe
Engineering Meeting

D

ecorreu nas instalações da ARRIVA Portugal nos dias 8 e 9 de Abril o “DB Arriva
Mainland Europe Engineering Meeting”,
organizado por JACK HENRY e MARK
BOWD e, em Portugal, por Manuel Oliveira,
Carlos Costa e Filipe Pereira.
Os trabalhos iniciaram-se ao princípio da tarde de 8
de abril e após apresentação dos participantes. Deuse inicio da reunião fazendo uma explicação sobre o
crescimento e desenvolvimento da ARRIVA e como
esse desenvolvimento dentro da Europa tem exigido
uma abordagem cuidadamente estruturada. Foram
discutidas várias matérias relativas comunicação
e procedimentos dentro das áreas de trabalho da
ARRIVA na Europa, quer em transportes rodoviários
quer ferroviários. Os participantes tiveram a possibilidade de contactar diretamente com o sistema VAP
(Visual ARRIVA Process – Gestão Visual), sistema que
recebeu recentemente um prémio internacional, uma
ferramenta desenvolvida na ARRIVA Portugal que
permite manter uma informação dinâmica e acessível,
refletindo em cada momento a situação real da oficina,
disponibilizando informação, suportando ou facilitando as tomadas de decisão no âmbito do processo de
manutenção da frota.
A ARRIVA é uma empresa que é reconhecida claramente como líder na qualidade de manutenção. Contudo,
continua-se a estudar mais processos sobre segurança
e inovação e, também, outros que permitam reduzir
custos com energia, tendo sempre em consideração
o que de melhor se possa fazer pelo ambiente.
No decorrer destes dias, ainda houve tempo para uma
viagem pela cidade sendo oferecido um jantar num
conhecido restaurante local.
Na despedida os participantes receberam uma lembrança, a caricatura de cada um feita pelo artista
plástico vimaranense Nelson Xizemen.

Portugal
DB Arriva Mainland Europe Engineering Meeting
On 8th and 9th April took place at ARRIVA Portugal
the “DB Arriva Mainland Europe Engineering Meeting”
organized by JACK HENRY and MARK BOWD and in
Portugal by Manuel Oliveira, Carlos Costa and Filipe
Pereira.
The meeting began in the early afternoon of April 8th
and after the introduction of the participants. The
meeting started with an explanation about the growth
and development of ARRIVA and how this development
within Europe has required a carefully structured
approach.
Several issues regarding communication and procedures within the work areas of ARRIVA in Europe have
been discussed, regarding both rail and road transport.
Participants had the opportunity to contact directly
with the VAP system (Visual ARRIVA Process - Visual
Management), a system which has recently received an
international award, a tool developed by ARRIVA Portugal that allows maintaining dynamic and accessible
information, showing at all times the real situation of
the workshop, providing information, and supporting
or facilitating decision making within the scope of the
fleet maintenance process.
ARRIVA is a company that is clearly acknowledged as
a leader in quality maintenance. However, it continues
to study more processes concerning safety and innovation, and also others that allow reducing energy costs,
while taking into consideration the best one can do for
the environment.
During these days, there was still time for a trip around
town with dinner at a famous local restaurant.
Before departing, participants received a small gift,
a caricature of each one of them made by local artist
Nelson Xizemen.
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Londres

Ano do Autocarro

E

ste ano a entidade que gere os
transportes na cidade de Londres, a Transport for London, e
o London Transport Museum
celebram o Ano do Autocarro
com uma série de eventos, incluindo
exposições e diversas atividades de rua
com intuito de mostrar aos londrinos e
ao turismo em geral como funciona na
cidade de Londres o serviço de autocarros. Assim, ao longo do ano de 2014,
uma série de atos e comemorações irão
mostrar tudo a este respeito.
Algo muito importante tem a ver com
os 60 anos do Routemaster, o icónico
autocarro de Londres. O evento comemora também os 100 anos do primeiro
autocarro a ser produzido em série, o
Tipo “B”, o autocarro que levava os soldados para as linhas da frente na Primeira
Guerra Mundial.
Em cem anos, os autocarros provaram
ser decisivos na construção de Londres
ao ser um dos meios fundamentais no
transporte da periferia para o centro
da cidade, contribuindo assim para o
desenvolvimento social e económico,
promovendo a qualidade de vida.
Londres tem orgulho do seu sistema de
transportes, em particular da rede de
autocarros, uma das mais acessíveis
do mundo e que é a que tem mostrado
uma maior capacidade de adaptação às
necessidades.
Agora, acompanhando também as necessidades urbanas de maior atenção
para o ambiente, a cidade através dos
seus operadores tem vindo a utilizar
cada vez mais tecnologias amigas do
ambiente. O impacto sobre o meio ambiente tem sido reduzido drasticamente
nos últimos anos fazendo de Londres

uma das cidades mundiais onde o resultado dessa atitude tem gerado melhores
efeitos.
O Ano do Autocarro foi apresentado
publicamente pelo Mayor da cidade de
Londres, Boris Johnson, que explicou o
conjunto de iniciativas junto a um dos
novos autocarros de Londres pintado
para o efeito com uma decoração alusiva
à efeméride.
De junho a novembro, haverá muito para
ver e experimentar.
LONDON
Year of the Bus
This year the organization that manages the transport in the city of London,
Transport for London, and the London
Transport Museum celebrate the Year of
the Bus with several events, including
exhibitions and various street activities
aiming to show Londoners and Tourism
in general how the bus service operates
in the city of London. Therefore, throughout 2014 several recreations and
activities will show you all about it.
Something very important has to do with
the 60th anniversary of the Routemaster,
the iconic London bus. The event also celebrates the 100th anniversary of the first
mass-produced bus, the “B” Type, the
bus that carried soldiers to the frontline
during the First World War.
In a hundred years, buses have proved to
be decisive in the construction of London
being one of the fundamental means
of transport from the periphery to the
city centre, thus contributing to social
and economic development, promoting
quality of life.
London is proud of its transport system,
in particular the bus network, one of the

most accessible in the world, and which
has shown a greater ability to adapt to
needs and changes in the area.
Now, also following the urban needs of
paying more attention to the environment, the city through its operators has
been increasingly using environmentally
friendly technologies. The impact on
the environment has been dramatically
reduced in recent years, making London

one of the world cities where the result
of this attitude has shown better results.
The Year of the Bus was launched by the
Mayor of London, Boris Johnson, who
explained all the initiatives next to one
of the new London buses, painted for
the occasion with special decoration for
the ephemeris.
From June to November, there will be
plenty to see and experience.
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ARRIVA Reino Unido

The Original Tour
premiado

A

empresa de turismo ganhou
pelo segundo ano consecutivo o prémio de Sightseeing
Provider of the Year atribuído
pela UKinbound. A entrega
de prémios teve lugar no The Pleasure
Beach, Blackpool no passado dia 6 de
fevereiro e os prémios são concebidos
para homenagear as empresas que
atraem visitantes internacionais para o
Reino Unido. Este prémio veio juntar-se
ao sucesso já alcançado no passado dia
3 de Março aquando da atribuição do
prémio de “Escolha do Consumidor” na
nova categoria de prémios para guias,
lançado no dia 3 de Março na feira ITB
pela GetYourGuide, a maior plataforma
de internet do mundo para a reserva de
visitas, atrações e atividades.
Colin Atkins, diretor-geral, afirmou que
“ser reconhecido pelos nossos clientes e
pelos nossos parceiros do setor ao mesmo
tempo é um voto de confiança a dobrar para
toda a equipa aqui no The Original Tour que
trabalha arduamente para alcançar os mais
altos padrões durante todo o ano. Ganhar
esses prémios demosntra que nossos esforços são reconhecidos como a empresa
de sightseeing líder do sector.”
Os nossos agradecimentos vão para
todos os nossos amigos e parceiros pelo
seu apoio e para os colaboradores excepcionais e dedicados do The Original
Tour. Esperamos continuar a construir
e a fortalecer estas relações duradoiras
durante 2014 e posteriormente”.

ARRIVA United Kingdom
The Original Tour awarded
The sightseeing company won the
UKinbound ‘Sightseeing Provider of the
Year’ Award for the second year running.
The awards took place at The Pleasure
Beach, Blackpool on 6th February and
are designed to honor businesses that
attract international visitors to the United
Kingdom.
This was on top of more success on
3rd March where they collected the
‘Customer’s Choice’ gong in the brand
new guide awards, launched at the ITB
trade show on 3rd March by GetYourGuide, the world’s largest web-based
platform for booking tours, attractions
and activities.
Managing Director, Colin Atkins said “To
be recognized by both our customers
and our partners in the industry in the
same time is a double vote of confidence
in the whole team here at The Original
Tour that work so hard to achieve the highest standards all year round. Winning
these awards affirms that our efforts are
recognized as being the industry leading
sightseeing company”.
“Our thanks must go to all of our friends
and partners for their support and to
The Original Tour’s exceptional and
dedicated staff. We look forward to
building on and strengthening these
continuing relationships through 2014
and beyond.”
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Segurança
Rodoviária:
Prevenir é
fundamental
Portugal tem vindo a assumir como prioritária a segurança
rodoviária, procurando que o numero de mortos reduza
substancialmente. Nos últimos anos os números têm vindo a
descer cada vez mais e no período compreendido entre 2010
e 2013 a redução foi de 33%, o que se traduziu na segunda
maior descida da União Europeia. Estivemos na ANSR e
entrevistámos o presidente, Jorge Jacob, que nos explicou
as prioridades desta entidade e as nossas responsabilidades
enquanto cidadãos.

J

orge Jacob é o atual presidente
da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e o primeiro
dirigente superior do Ministério
da Administração Interna a ser
empossado na sequência de um procedimento concursal de recrutamento
e seleção lançado pela Comissão de
Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP). Assim,
o ministro da Administração Interna,
Miguel Macedo, escolheu Jorge Jacob
para presidente da Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária (ANSR) e Fernando Moutinho para vice-presidente.
Assumiram funções em 29 de janeiro
de 2013.
O presidente da ANSR tem um percurso
profissional inteiramente dedicado aos
transportes e um currículo extenso
(que iremos aqui resumir) na área dos
estudos e planeamento, contando já
com 40 anos de carreira. É licenciado
em Engenharia de Máquinas, com
uma Pós-Graduação em Transportes
Ferroviários. Começou como técnico
de planeamento de transporte. Em 1974
entrou para a DGTT, posteriormente foi
chefe dos serviços técnicos do ACP
durante um ano, e também foi diretor
do sector de planeamento do GATTEL

(Nova Travessia do Tejo em Lisboa),
coordenando as áreas do ambiente,
urbanismo e transportes. Em 1996
assumiu o cargo de diretor geral da
Direção Geral de Transportes Terrestres
e presidente da CPTTE (Comissão de
Planeamento de Transportes Terrestres
de Emergência). Em 2006 foi vogal do
Conselho de Gerência do Metropolitano
de Lisboa com os pelouros da Exploração Comercial (EC), Manutenção do
Material Circulante (EI) e Estudos e
Planeamento nas vertentes comercial
e da rede (EPC), onde ficou até 2012,
passando depois a integrar a Secretaria-Geral do Ministério da Economia.
Mas por pouco tempo, pois em janeiro
de 2013, é empossado presidente da
Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária.
O ARRIVA Jornal foi ao encontro do
engenheiro Jorge Jacob, à ANSR, para
conhecer de perto o presidente desta
entidade, bem como fazer uma entrevista para poder partilhar com todos
as principais ações de prevenção da
sinistralidade rodoviária, assim como
algumas das alterações ao Código da
Estrada.
“Melhorar a eficiência” aos mais diversos níveis é um dos principais

“

Temos vindo a evoluir
desde 2001, a descer
o número de vitimas
mortais, há melhores
estradas, veículos, há
inspeções obrigatórias
de veículos e maior
consciência dos
condutores. E é muito
importante destacar
que temos um socorro
muito bom, atrevo-me a
dizer que será um dos
melhores da europa.
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através dos vários parceiros institucionais e entidades associadas.

objetivos da atual direção da ANSR.
Por exemplo: “Estamos a automatizar
todos os radares fixos. O sistema passa
a ser automático e a incluir todos os
dados como a fotografia e a matrícula,
reduzindo o tempo para a emissão da
notificação de infração para três a cinco
dias”, salientou o Presidente.
O combate à sinistralidade é uma
missão que cabe a todos e, por isso
mesmo, as campanhas de sensibilização são fundamentais e têm vindo a
ser promovidas através dos meios de

comunicação social e internet (website
da ANSR, Youtube e Facebook). Os filmes mais recentes estão desenvolvidos
em banda desenhada e dão conselhos
sobre como ser peão em segurança.
Para além dos mais diversos folhetos
sobre todas as situações relacionadas
com o tema da segurança na estrada,
mais recentemente foram desenvolvidos dois guias ilustrados: o Guia do
Condutor de Velocípede e o Guia do
Peão, ambos disponíveis online, e que
estão já a ser distribuídos à população

AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DA
ESTRADA
A estas ações de sensibilização juntamse as ações de promoção das alterações ao Código da Estrada, cuja nova
versão foi aprovada na Assembleia da
República em 2013 e publicadas sob a
Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro e que
entraram em vigor no passado dia 1 de
janeiro. Destas alterações as novas regras para utilizadores de bicicletas são
um dos principais alvos de promoção
pela ANSR.
O fim da obrigatoriedade de circular o
mais à direita possível na via faz agora
parte do Código da Estrada, para além
do fim da proibição de circular a par.
Já a ultrapassagem de bicicletas por
veículos motorizados só pode ser feita
deixando uma distância lateral mínima de 1,5 metros e acompanhada de
abrandamento de velocidade. Outra das
alterações, passa pelo fim da obrigatoriedade de circular na ciclovia. Quanto
às bicicletas conduzidas por crianças
até aos 10 anos, é permitida a sua circulação nos passeios.
Sobre esta questão Jorge Jacob sa-

lienta que “a bicicleta é um veículo
com características dinâmicas muito
diferentes dos veículos motorizados
e salienta que os ciclistas vão sentir
algumas dificuldades, por exemplo na
aceleração, visto que agora têm prioridade em situações onde anteriormente
não tinham. Por outro lado “andar a par
fora das localidades pode ser perigoso,
especialmente a seguir às curvas”. É,
assim, fundamental a sensibilização
de ciclistas e de condutores de veículos
motorizados, sem esquecer as crianças
e jovens, que “são hoje a consciência
cívica dos adultos e são o futuro”.
A descida do limite da taxa de alcoolemia para os novos condutores
(com carta há menos de três anos)
e condutores de veículos de socorro
ou de serviço urgente, de transportes
coletivos de crianças, táxis, automóveis
pesados de passageiros e de mercadorias perigosas, foi outra das alterações
introduzidas ao Código da Estrada. A
taxa de álcool no sangue baixou dos
0,5 gramas por litro de sangue para 0,2
gramas por litro de sangue.
O presidente da Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária salientou que
“a redução da taxa de álcool para os
condutores daqueles veículos e para
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os recém- habilitados, irá contribuir para inverter os
números de acidentes na estrada, pois significa uma
redução para menos de metade do consumo de álcool”. É também importante destacar que ultrapassar
este limite representa uma contraordenação grave”.
Jorge Jacob deixa ainda o recado: “No futuro esta
medida poderá ser estendida a todos os condutores.”
O “novo” Código indica também que as crianças com
mais de 135 centímetros deixam de precisar de cadeirinha e passa a ser proibido circular pela via mais à
direita da rotunda, salvo se o condutor pretender sair
na saída imediatamente a seguir.
A morada fiscal vai ser a referência para as contraordenações, por isso “se os condutores não tiverem o
cartão do cidadão, têm que se fazer acompanhar da
carta de condução, bilhete de identidade e cartão de
contribuinte”.
Questionamos o presidente da ANSR relativamente
à eficácia na promoção destas alterações. “Fizemos
várias sessões e ações de divulgação, para públicos
diferentes, mais alargados ou específicos, campanhas
de rádio, página web, mas ainda falta fazer algumas
ações até ao final do ano. Ainda é cedo para fazer o
balanço. É preciso completar o ano e todos os ciclos
(peregrinos de Fátima, emigrantes, verão, Páscoa,
Natal, por exemplo).”
Apurámos que as principais causas para os acidentes na estrada são a velocidade, o excesso de álcool,
cansaço e fadiga, uso do telemóvel e a não utilização
do cinto de segurança, em particular nos lugares
traseiros do veículo. Por outro lado, as infrações
mais frequentes são as de estacionamento indevido,
velocidade elevada e a utilização do telemóvel sem a
utilização de sistema de áudio, como o bluetooth, o
auricular mono (os estéreo são proibidos) ou o sistema

de áudio incorporado no carro.
De destacar é o facto de Portugal ser o segundo país
da Europa que mais reduziu a sinistralidade no período compreendido entre 2010 e 2013, representando
uma redução de 33%. No cômputo geral, face aos
restantes países da UE, estamos em 18º lugar.
A ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A SEGURANÇA
RODOVIÁRIA 2008-2015
A Estratégia Nacional para a Segurança Rodoviária
(ENSR) foi avaliada e revista no sentido de concentrar
esforços com vista a maior eficácia. “Tem como objetivo
primordial reforçar o combate à sinistralidade rodoviária, na sequência da avaliação dos resultados obtidos
na primeira fase da ENSR, bem como do planeamento
das ações a executar até 2015”, assim consta do documento partilhado com o ARRIVA Jornal.
“Temos vindo a evoluir desde 2001, a decrescer o número de vítimas mortais. Há melhores estradas, melhores
veículos, há inspeções periódicas aos veículos e uma
maior consciência dos condutores. E é muito importante destacar que temos um socorro muito bom, atrevo-me a dizer que será um dos melhores da europa.”
De facto no resumo à avaliação dos objetivos estratégicos definidos em termos de vítimas mortais no
âmbito da ENSR (vítimas no local), a comparação entre
os valores registados e os projetados para o ano 2013
permite constatar que: no cômputo geral, o balanço
é bastante positivo uma vez que o número de mortos
ocorrido desde 2011 apresenta sempre valores inferiores às projeções efetuadas para o mesmo período;
também no que se refere aos objetivos específicos
- condutores de automóveis ligeiros e de veículos de
“2 Rodas” a motor, peões e utentes registados dentro
das localidades, o número de vítimas mortais foi mais

baixo do que o valor estimado para estas vítimas; por
último, e contrariamente ao verificado em relação aos
outros objetivos, a percentagem de condutores mortos
que apresentavam taxas de álcool ilegais foi superior ao
limite projetado, tanto em 2012 como em 2013.
Foi, então, levada a cabo pelas várias dezenas de entidades envolvidas, a revisão intercalar da ENSR. Não
obstante a mencionada revisão intercalar, mantêmse as metas principais: uma quantitativa - atingir 62
mortos por milhão de habitantes; e outra qualitativa
- colocar Portugal entre os 10 melhores países. No
entanto, Jorge Jacob afirma “é difícil lá chegar pois os
outros países também estão a reduzir e fazer um bom
trabalho na prevenção”.
Os objetivos estratégicos definidos são agora sete:
melhoria da segurança dos condutores; proteção dos
utentes vulneráveis; aumento da segurança dentro das
localidades; redução dos principais comportamentos
de risco; melhoria do socorro, do tratamento e do seguimento das vítimas; infraestruturas mais seguras e
mobilidade; e a promoção da segurança nos veículos.
E o que poderemos esperar da ação da ANSR, e do seu
presidente, no futuro?
“Vamos tentar por via da regulamentação da sinalização criar regras e normas para a implementação de
passadeiras, semáforos... E gostaríamos de ter algumas ações piloto envolvendo municípios. A renovação
da carta é outra das preocupações: uma das ideias
que defendo é que a partir de determinada idade o
condutor tem de voltar à escola de condução, e desta
forma poder-se validar a sua capacidade de condução.
As pessoas sentem a carta de condução como um direito. Esta questão tem de ser reavaliada. Ainda temos
algumas campanhas para fazer: sobre a utilização do
telemóvel e sobre os ciclistas. Em breve vamos ter um
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novo site, mais atrativo e interativo.”
Mas Jorge Jacob deixou-nos ainda a partilha de um dos
desafios que gostava de concretizar: “Lançar um programa – Zero Mortos nas Autoestradas. Isso implicaria
perceber bem as causas dos acidentes, se foi a fadiga, a
velocidade, o sono, um cão... Tal exige um estudo mais
detalhado, acidente a acidente, perceber a velocidade
de circulação, saber se o condutor circulava na via da
direita e não na via do meio. Talvez para o ano.”
Por fim, o Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Engenheiro Jorge Jacob, relembra a
todos o lema que move esta entidade: “Segurança rodoviária uma responsabilidade de todos”. Destacando que
cada um de nós tem um papel a desempenhar e juntos
chegaremos ao objetivo – acabar com a sinistralidade.
SINISTRALIDADE EM 2013
Estando a ANSR no processo de validação final dos
dados de sinistralidade do ano de 2013 (vítimas no
local) é já possível avançar com alguns valores provisórios globais.
Em 2013 registaram-se 30237 acidentes com vítimas,
de que resultaram 517 mortes que ocorreram no local
do acidente ou durante o transporte até à unidade de
saúde e 2044 feridos graves.
A colisão foi o tipo de acidente mais frequente, representando cerca de metade dos acidentes com vítimas
ocorridos em 2013 (51%/15308), 41% (214) do total de
mortos e 44% (891) dos feridos graves.
A maioria dos acidentes (22874/76%) e feridos graves
(1319/65%) registou-se dentro das localidades, enquanto o número de vítimas mortais foi idêntico dentro e
fora das localidades: 258 e 259 mortos, respetivamente.
Em 2013, 62,7% (324) do total de vítimas mortais foram
condutores, 18,6% (96) passageiros e 18,8% (97) peões.
Em relação às vítimas mortais, observou-se um decréscimo em todas as categorias de utentes, comparativamente com o ano anterior: -41/-11,2% condutores,
-5/-5,0% passageiros e -10/-9,3% peões. Já no caso
dos feridos graves, os condutores foram os únicos a
apresentar uma redução (-50/-4,1%), verificando-se
um agravamento entre os passageiros (+3/+0,7%) e
os peões (+31/7,0%).
No que respeita à categoria de veículos, observaramse 252 (49%) mortos e 891 (44%) feridos graves entre

os utentes (condutores e passageiros) de automóveis
ligeiros, 105 (20%) mortos e 509 (25%) feridos graves
nos de duas rodas a motor, e 28 (5%) mortos e 41 (2%)
feridos graves relativamente aos automóveis pesados.
Os grupos etários situados entre os 25 e os 44 anos
foram os mais representativos, em termos de vítimas
mortais e de feridos graves (28% e 33%, respetivamente) sendo de referir, igualmente, no caso das vítimas

“

Vamos tentar por via
da regulamentação
da sinalização criar
regras e normas para
a implementação
de passadeiras,
semáforos... E
gostaríamos de
ter algumas ações
piloto envolvendo
municípios

mortais, os utentes com idades iguais ou superiores
a 65 anos (27% do total de mortos).
PORTUGAL FACE À EUROPA
Com base nos dados divulgados pela Comissão
Europeia introduzindo uma correção no valor de Portugal para o ano de 2010 verifica-se que estes dados
colocam Portugal no 18º lugar da União Europeia em
termos de Segurança Rodoviária e ainda acima da
média europeia apesar de uma evolução notável nos
últimos três anos. O objetivo qualitativo da ENSR de
colocar Portugal nos primeiros 10 países europeus
em termos de segurança rodoviária até o ano de 2015
parece difícil de atingir.
Por outro lado, o valor que Portugal regista em 2013
é sensivelmente igual à média europeia de 2010,
resultado a que pode ser atribuído o significado de
Portugal ter reduzido o atraso relativamente a essa
média para três anos atendendo à redução continuada
da sinistralidade europeia.
Portugal é o segundo país europeu que mais reduziu o
número de vítimas mortais desde 2010 (-33%), apenas
superado pela República Eslovaca.
Atendendo ao objetivo fixado pela Comissão Europeia
para 2020 nas orientações para a política de segurança rodoviária de 2011 a 2020 de reduzir em 50% o
número de vítimas mortais até ao final deste período,
Portugal encontra-se bastante bem posicionado.
Em suma, o desempenho de Portugal em termos de
Segurança Rodoviária mostra um desenvolvimento notável e em clara convergência com a média europeia.
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Fórmulas
para a canonização
Canonização é como se designa o processo que faz com que
um Beato seja elevado ao estatuto de Santo. Recentemente
João Paulo II e João XXIII foram canonizados e elevados a
Santos.

N

a homilia da canonização
dos santos João Paulo II e
João XXIII em 27 de abril,
o Papa Francisco resumiu
em oito frases memoráveis
o legado espiritual deixado ao mundo
e à Igreja por São João Paulo II e São
João XXIII:
1. “Em cada pessoa que sofria eles viam
Jesus Cristo”.
2. “Eles deram testemunho, perante a
Igreja e o mundo, da bondade de Deus,
da sua misericórdia”.
3. “Nesses dois homens contemplativos
das chagas de Cristo e testemunhas da
sua misericórdia, havia ‘uma esperança
viva’ unida a uma ‘alegria inefável e
radiante’”.
4. “Eles colaboraram com o Espírito Santo para restaurar e atualizar a Igreja de
acordo com a sua fisionomia original”.
5. “Não nos esqueçamos de que são
precisamente os santos os que levam a
Igreja adiante e a fazem crescer”.
6. Sobre São João XXIII: “Na convocação
do Concílio, João XXIII demonstrou uma
delicada docilidade ao Espírito Santo, se
deixou conduzir e foi para a Igreja um
pastor, um guia guiado”.
7. Sobre São João Paulo II: ele “Foi o
papa da família. Ele mesmo, uma vez,
disse que era assim que gostaria de ser
recordado como o papa da família”.

8. “Que os dois nos ensinem a não nos
escandalizarmos com as chagas de
Cristo, a nos adentrarmos no mistério da
misericórdia divina que sempre espera,
sempre perdoa, porque sempre ama”.
Concluiu dizendo a propósito de João
Paulo II que “Ele trouxe ao mundo ideias
de amor, perdão e misericórdia”. Sobre
João XXIII que era conhecido pelas
pessoas como “O bom Papa, o Papa
querido”. Trata-se de dois exemplos de
integridade e profunda espiritualidade.
Papas que muito fizeram pela humanidade e nada pediram em troca, as suas
vidas personificam o catolicismo do séc.
XX. Cada palavra, por eles pronunciada
na praça de São Pedro, era recebida,
pelo rebanho, com amor e emoção. É
célebre a exposição do Papa que ficou
conhecida como o “Discurso da Lua” e
no final da qual ele exortou “voltem para
casa, beijem as crianças e digam que é
o beijo do Papa”. Ou as palavras do Papa
Wojtyla: “Se eu estiver enganado, que
me corrijam!”
Só há uma razão maior para fazer com
que um Beato possa ser Canonizado.
Mas como funciona o processo?
Lendo diversas passagens de documentação disponível na Biblioteca do
Vaticano, entende-se que Canonização
é o termo que é dado ao processo que
faz com que um Beato seja elevado ao

“

São João XXIII: “Na
convocação do Concílio,
João XXIII demonstrou
uma delicada docilidade
ao Espírito Santo, se
deixou conduzir e foi
para a Igreja um pastor,
um guia guiado.

estatuto de Santo.
Para o efeito a Santa Sé nomeia uma
comissão de altos membros ficando a
aprovação final ao cuidado do Papa que,
com efeito, é a única pessoa que pode
conceder esse estatuto.
O cânon 1186 do Código de Direito Canónico da Igreja é claro ao definir que
“Para fomentar a santificação do povo de
Deus, a Igreja recomenda à veneração
peculiar e filial dos fiéis a Bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus,
que Jesus Cristo constituiu Mãe de todos
os homens, e promove o verdadeiro e
autêntico culto dos outros Santos, com

cujo exemplo os fiéis se edificam e de
cuja intercessão se valem.”; referido
ainda de seguida no artigo 1187 que
“Só é lícito venerar com culto público
os servos de Deus, que foram incluídos
pela autoridade da Igreja no álbum dos
Santos ou Beatos.”
João Paulo II determinou em 1983 na
Constituição Apostólica Divinus perfectionis Magister as normas a seguir
para a instrução das causas de canonização definindo claramente o trabalho
da Congregação para as Causas dos
Santos, onde se lê que: “a Sé Apostólica, propõe homens e mulheres que
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“

São João Paulo II: ele
“Foi o papa da família.
Ele mesmo, uma vez,
disse que era assim
que gostaria de ser
recordado como o
papa da família”.

sobressaem pelo fulgor da caridade e
de outras virtudes evangélicas para que
sejam venerados e invocados, declarando-os Santos e Santas em ato solene de
canonização, depois de ter realizado as
oportunas investigações.”
Contudo só em fevereiro de 2008 é que
a Santa Sé tornou pública a instrução
“Sanctorum Mater” da Congregação
para a Causa dos Santos sobre as normas que regulam o início das causas de
beatificação juntamente com o “Index ac
status causarum”.
A Instrução divide-se em seis partes,
sendo possível ler na primeira onde se
aponta a necessidade de ter uma autêntica fama de santidade para se dar início
ao processo e se explicam as figuras e
tarefas do autor do postulador e do bispo
competente para a causa.
Depois descreve-se a fase preliminar
da causa que chega até à concessão
do “nulla osta” da Congregação para as
Causas dos Santos.
O terceiro passo refere a celebração
da causa.
De seguida decidem-se os meios para
se recolher as provas documentais,
quem cuida das provas testemunhais,
concluindo com a indicação dos procedimentos para os atos conclusivos da
instrução diocesana.
Segundo a Constituição Divinus perfectionis Magister e a instrução Sanctorum
Mater, ao bispo diocesano ou autoridade
da hierarquia a ele equiparada, de iniciativa própria ou a pedido de fiéis, é a
quem compete investigar sobre a vida,
virtudes ou martírio e fama de santidade
e milagres atribuídos e, se considerar
necessário, a antiguidade do culto da
pessoa cuja canonização é pedida.
Nesta fase a pessoa investigada recebe
o tratamento de “Servo de Deus” se é
admitido o início do processo.
Haverá um postulador que deverá recolher informações pormenorizadas sobre
a vida do Servo de Deus e informar-se sobre as razões que pareceriam favorecer
a promoção da causa da canonização.
Tudo o que se tenha publicado deve ser
examinados por teólogos censores, nada
havendo neles contra a fé e aos bons
costumes, passa-se ao exame dos escritos inéditos e de todos os documentos
que de alguma forma se refiram à causa.
Se ainda assim o bispo considerar que

se pode ir em frente, providenciará o
interrogatório das testemunhas apresentadas pelo postulador e de outras
que achar necessário.
Em separado se faz o exame do eventual
martírio e o das virtudes, que o servo
de Deus deverá ter praticado em grau
heroico, por consequência a fé, esperança e caridade, prudência, temperança,
justiça, fortaleza e outras, bem como
o exame dos milagres a ele atribuídos.
Concluídos estes trabalhos tudo é enviado a Roma para a Congregação da
Causa dos Santos.
Para tratar das causas dos santos existem, na Congregação para a Causa dos
Santos, consultores procedentes de diversas nações, uns peritos em história e
outros em teologia, sobretudo espiritual,
há também um Conselho de médicos.
Reconhecida a prática das virtudes em
grau heroico o decreto que o faz declara
o Servo de Deus “Venerável”.
Um Milagre é examinado numa reunião de peritos e se se trata de curas
pelo Conselho de médicos, depois é
submetido a um Congresso especial
de teólogos e por fim à Congregação
dos cardeais e bispos. O parecer final
destes é comunicado ao Papa, a quem
compete o direito de decretar o culto
público eclesiástico que se há-de tributar aos Servos de Deus. A Beatificação,
portanto, só pode ocorrer após o decreto
das virtudes heroicas e da verificação
de um milagre atribuído à intercessão
daquele Venerável.
O milagre deve ser uma cura inexplicável
à luz da ciência e da medicina, consultando inclusive médicos ou cientistas de
outras religiões e ateus. Deve ser uma
cura perfeita, duradoura e que ocorra
rapidamente, em geral de um a dois
dias. Comprovado o milagre é expedido
um decreto, a partir do qual pode ser
marcada a cerimónia de beatificação,
que pode ser presidida pelo Papa ou por
algum bispo ou cardeal delegado por ele.
Caso a pessoa em causa já tenha o
estatuto de beato e seja comprovado
mais um milagre pela Igreja Católica,
em missa solene o Santo Padre ou um
Cardeal delegado por ele declarará
aquela pessoa como Santa e digna de
ser levada aos altares e receber a mesma
veneração em todo o mundo, concluindo
assim o processo de Canonização.

pub
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“Uma longa viagem
começa com o
movimento
de um pé”
A famosa frase do filósofo Chinês Lao Tsé retrata na
perfeição aquilo que na prestação de cuidados de saúde nos
move diariamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano: agir é
acreditar.

O

Prof. José António Rojas
Abreu, cidadão cubano
residente em Portugal,
treinador de Voleibol, tinha
uma vida normal, homem
de família e da comunidade, a filha
sempre acompanhou o seu projeto de
vida. Até que tudo se desmoronou. A vida
prega-nos partidas, quando pensamos
que finalmente estabilizamos, resultado
do esforço de uma vida, surgem-nos problemas que nos afetam essa aparente
estabilidade.
Em Outubro de 2012, num dia como
tantos outros, quando se encontrava no
treino da sua equipa de Voleibol o Sr.
Prof. Rojas foi atingido por uma bola,
do qual resultou hematoma subdural do
hemisfério esquerdo. Após TCE entrou
em coma cerca de 20 minutos depois.
Aqui, iniciou uma caminhada que aos
seus 65 anos não contava começar. Foi
operado por craniotomia no Hospital São
João, re-operado por recidiva do hematoma e mais duas vezes por complicações
infecciosas. Sempre com a filha a seu
lado, inseparável do Pai, passou por
complicações pós cirúrgicas complexas
que foi superando dia após dia.
Em 17 Maio 2013 foi admitido numa
das Unidades do Grupo AMI, na AMI

| CliHotel de Gaia Residência Sénior
Assistida, com diagnóstico reservado,
e em estado vegetativo. A filha, inseparável do Pai confessou: “tentei tudo mas
sem resposta adequada para o caso do
meu pai, até encontrar essa resposta no
Grupo AMI”.
Enquanto existe vida, existe esperança,
estava dado o mote para a equipa multidisciplinar do AMI | CliHotel de GAIA
– Residência Sénior Assistida definir
estratégias e metas clinicas para potenciar recuperação do Sr. Rojas atribuindo
lhe ganhos em saúde que potenciassem
uma melhoria significativa do seu estado
de saúde.
Dia a dia, os vários profissionais de
saúde, comprometidos com objetivos
claramente definidos, com dedicação
extrema foram ultrapassando várias
etapas da recuperação do doente, tendo
sido atingidos os objetivos previstos.
As equipas de saúde do GRUPO AMI
trabalham em perfeita sinergia de conhecimentos, competências dos seus
profissionais e ainda das condições
técnicas e estruturais de cada uma das
unidades. Foi em consciência desta realidade que, em 19 Setembro de 2013, a
equipa da AMI | CliHotel Gaia propôs a
transferência do doente para o Camélia

Guimarães para que o doente beneficiasse das competências de reabilitação
com tratamentos intensivos tais como
fisioterapia, hidroterapia e massagens
terapêuticas, já que o Camélia possui
piscina aquecida. Ao mesmo tempo,
beneficiou das competências médico
cirúrgicas da AMI | Hospital Privado de
Guimarães.
Hoje, passado quase um ano desde o infeliz acidente, com esforço e dedicação
dos profissionais que integram a equipa
multidisplinar do Camélia, nomeadamente o médico assistente e médico
fisiatra, equipa cirúrgica do HPG, enfermagem, fisioterapia, terapeuta da fala
e assistente social que articula com a
filha, após um conjunto de atitudes tera-

pêuticas e técnicas inovadoras o doente
encontra-se com melhoria considerável
do seu quadro clínico e de colaboração.
O Sr. Rojas apresenta bom equilíbrio
do tronco sentado, já mobiliza a pedido
membros superiores e inferiores, estabelece perfeitamente um diálogo, memoriza, dirige olhar e reconhece as pessoas.
A evolução tem superado todas as expectativas sendo que consideramos que
tem um excelente prognóstico.
Hoje, em 16 meses depois do trágico acidente, foi com muita alegria e satisfação
que toda a equipa, em conjunto com a
filha, celebrou os seus 65 anos e uma
nova etapa na sua vida.
E, tudo começou com movimento de
um pé.
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fotos D.R.

Gabriel García
Márquez
É a 6 de Março de 1927 que nasce Gabriel José de La
Concordia García Márquez, “Gabito”, na cidade de Aracataca
na Colômbia. Em 1982 foi o primeiro colombiano a vencer o
Prémio Nobel da Literatura.

N

ascido aquando de uma mudança profissional do pai e da
mudança de ambos os progenitores para outra cidade,
“Gabito” foi criado pelos avós
maternos, Tranquilina Iguarán e Nicolás
Ricardo Márquez Mejía. A família reúne-se
quando tinha nove anos. Em 1937 o avô
morre. Grande companheiro de vida e
contador de histórias, inspirou obras como
“Cem anos de Solidão” (1967).
Gabriel estudou Direito e Ciências
Políticas na Universidade Nacional da
Colômbia, curso que abandonou ainda
antes de terminar. Em 1948, muda-se
para Cartagena das Índias e é lá que
começa a sua atividade como jornalista.
Trabalhou entre 1948 e 1949 para o jornal
“El Universal”. Em 1950 estudou no Centro Experimental de Cinema em Roma…
Outra área do seu interesse. Entre 1950
e 1952 escreveu uma coluna com o pseudónimo de “Septimus” no jornal regional
de Barranquilla, “El Heraldo”. Durante
este tempo Gabriel integra um grupo de
escritores e jornalistas, conhecido como
“Grupo Barranquilla”, que trabalhava no
sentido de melhorar e estimular a informação e literatura.
Em 1954 em Bogotá, começa a escrever
regularmente para o “El Espectador”
como repórter e crítico. Neste jornal é publicado “Relato de um Náufrago”, que só
anos mais tarde é publicado em formato
livro, sem que o autor tenha conhecimento. Em 1955 escreve então o seu primeiro
romance “La Hojarasca”. Em Dezembro
de 1957 Garcia Márquez é convidado
para trabalhar no jornal “El Momento”,
em Caracas, Venezuela, e aceita ser cor-

respondente internacional para a Europa.
Começa a ser visto como um crítico aceso
de determinadas opções partidárias, alguém com a sua visão política vincada.
No ano seguinte volta à Colômbia para
se casar com Mercedes Barcha e juntos
regressam à Venezuela para Garcia Márquez retomar o seu trabalho. Em Maio
desse ano, descompatibiliza-se com o
proprietário do “El Momento” demitindose. Pouco depois tonar-se editor do jornal
“Venezuela Gráfica”.
Em 1959 é pai pela primeira vez de Rodrigo
García, hoje em dia, diretor de televisão e
de realização. Em 1961 muda-se para Nova
Iorque para trabalhar como correspondente internacional mas, devido às críticas
aos exilados cubanos etc., começou a
ser perseguido pela CIA e por isso volta a
mudar-se, desta feita, para o México. Neste
ano ainda arranja tempo para publicar a
obra “Ninguém Escreve ao Coronel”. E no
ano seguinte tem o seu segundo e último
filho, Gonzalo García, que foge da linha
familiar, sendo designer gráfico.
Em 1967 escreve uma das mais conhecidas obras, “Cem Anos de Solidão”.
Esta obra é considerada uma marca na
literatura latino-americana e uma das
mais lidas e traduzidas por todo o mundo.
Garcia Márquez é até considerado como
o criador de uma nova corrente literária, o
Realismo Fantástico ou Realismo Mágico.
Depois de escrever este livro, muda-se
com a sua família para Barcelona e por
lá moram durante sete anos.
1972 é o ano em que é galardoado com
o Prémio Internacional Neustadt da
Literatura.
Independentemente de todo o sucesso

como jornalista, crítico, ativista política,
etc., é como escritor que se dão os momentos altos da sua carreira e é em 1982
que Gabriel García Márquez é o primeiro
colombiano a vencer o Prémio Nobel da
Literatura.
Em 1985 publica “Amor nos Tempo de
Cólera”. Esta obra também dá que falar,
sendo considerada uma história de amor
fora do comum, baseada na história dos
seus pais.
Em 1986 cria a Escola Internacional
de Cinema e Televisão em Cuba, para
fomentar o gosto pela sétima arte, mas
também para apoiar carreiras de jovens
de vários locais do mundo.
Em 1994 em parceria com o seu irmão,
Jaime, cria a Fundação Neo Jornalismo
Ibero Americano. Anos mais tarde, em
1999 é-lhe diagnosticado um cancro linfático, que acaba por entrar em remissão
com uma série de tratamentos que opta
por fazer, e começa a escrever todas as
suas memórias, para uma biografia.
Como ele dizia: “A vida de uma pessoa
não é o que lhe acontece, mas aquilo
que recorda e a maneira como o recorda.” Quando se dedicou a passar as
lembranças para o papel, nunca mais
largou este projeto… Publica “Viver Para
Contar”, em 2002, o primeiro volume de
uma trilogia autobiográfica. Surge em
2004 uma grande obra, “Memórias das
Minhas Putas Tristes”.
Em 2005 é o primeiro ano em que não

escreve “nem uma linha” e, em 2009,
de facto, anuncia o fim da sua carreira
como escritor.
Os últimos anos da sua vida já foram de
uma determinada decadência. Em 2012
é anunciado pelo seu irmão que lhe foi
diagnosticada Demência. Depois disso a
sua saúde foi piorando, até que nesse ano
foi hospitalizado no México com infecções
do trato pulmonar e urinário… Pouco depois, em Abril, sabe-se que Gabriel García
Máquez não resistira a uma pneumonia.
Por ter sido uma voz ativa e uma voz que
se fez ouvir e ecoou um pouco por toda
a parte, esta morte choca o mundo. Centenas de grandes figuras comentaram e
lamentaram a sua perda, enaltecendo
a sua vida e obra com passagens suas.
Por exemplo, Barack Obama comentou
publicamente o seu lamento e declarou
ser fã de Gabriel García Márquez, tendo
até uma obra sua assinada com dedicatória. Outros mencionaram a forma como o
autor colocou no mapa a América-Latina
e mudou visões. Na sua terra natal, e na
América Latina no geral, foram feitas
cerimónias em sua memória.
A verdade é que em várias áreas, desde a
política, passando pelo jornalismo, mas
essencialmente assente na literatura,
Gabriel García Márquez é um nome importante, sonante, incontornável. Deixa
um enorme legado e, com toda a certeza,
a marca do seu nome atravessará gerações e gerações.
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fotos D.R.

A Namorada,
o Avião
e o Bar!
Hoje vou falar da namorada do Steve! Isto começa com
o Natal de 1975 com um rapaz, o Steve Harris que era
desenhador num gabinete de arquitetos a ser despedido.

O

Steve queria ser jogador de futebol mas nunca
passou dos juniores. Lá
no fundo, o que o Steve
gostava mesmo era tocar
e por isso quando o Natal chegou, ele
já tinha tocado em duas bandas de bar,
os Gypsy’s Kiss que inicialmente se chamavam Influence, nome complicado que
naturalmente se fosse nos US of A dava
prisa, e depois os Smiler. Como já tinha
19 anos já era grande, decidiu criar uma
banda, de Metal. Bela ideia para quem tinha aprendido a tocar sozinho com uma
Fender Precision pirateada que lhe tinha
custado quarenta libras. Engraçado que
ficou fiel à Fender, porque ainda hoje usa
uma só que verdadeira. O Steve conta
que era admirador de pessoas como o
Mike Rutherford já desde o tempo dos
Genesis, ou do John Paul Jones dos Led
Zeppelin.
Querer fazer uma banda é capaz de ser
simples, mas arranjar nome é que é uma
cena complicada. Resolveu a situação
num dia em que foi ao cinema com uma
namorada ver “O Homem da Máscara
de Ferro”. Quando saiu do cinema ainda
não tinha banda, mas já tinha nome;
Iron Maiden.
Não me vou para aqui por a escrever
sobre a discografia nem sobre a vida
do pessoal da banda, nem sobre os
vinte e dois membros diversos que por
ela passaram nestes últimos quarenta
anos. Como é meu hábito vou-vos contar
uma cenas assim à solta sobre os Iron e
sobre o avião.
Iron Maiden nasce numa altura em
que diversas correntes se afirmam em
Inglaterra. Quando vou ver os discos

que gamei ao Papzz vejo nos mesmos
anos grandes bandas de Punk e Post
Punk, Heavy Metal, Grindcore, algum
Gótico, Indie Rock e House, Folk Punk,
Synth, Soul, e até HipPop e Raegy com
os UB40 à frente. Os “especialistas” que
conseguem identificar esta cena toda,
finalmente classificam os Iron Maiden
como NWOBHM ou seja, New Wave of
British Heavy Metal.
A banda é colocada assim por causa da
forma de execução, com grandes “Riffs”,
baixos e bateria muito cadenciados,
notas rápidas e vocalização extrema em
que o poema é acompanhado musicalmente de uma forma intencional.
Em 1990 os Iron Maiden receberam o
Grammy de melhor banda de Metal. Foi
logo no ano de criação dos Grammys. A
votação era feita pelo público que votava
mesmo em quem gostava. Embora ainda estivessem longe dos mais de cem
milhões de discos vendidos até hoje, os
Iron recebem em 2002 o famoso prémio
Ivor Novello que já vos falei no ARRIVA
Jornal 22, num artigo que escrevi sobre
outra banda mais ou menos conhecida
mas que não tinha avião, os Beatles.
Depois em 2005 quando a banda andava
em digressão pelos US of A, ganharam
uma Estrela no Passeio da Fama em
Hollywood. Olha, a propósito, gosto de
chamar à “Pátria da Cultura”, os Estados
Unidos, US of A, desde que um dia vi
os Monty Phyton chamar isso aos USA.
A certa altura tenho quase a certeza Li
na Rolling Stone ou na Rock Sound UK…
Na Guitar World? Na Revolver? Ou será
que foi na Decibel ou na Metal Hammer?
Bem, não interessa, acho que a MTV a
classificou como a melhor banda de

Heavy Metal de sempre.
O nome dos Maiden está presente ao
longo de anos em excelentes concertos,
grandes e míticos locais desde Donington Park, Reading ou Wacken. Em 2005
o Tour 666 participou no Ozzfest em San
Bernardino, onde aconteceu uma cena
muita estranha. O festival incluía outras
grandes bandas incluindo obviamente
os Black Sabbath do Ozzy Osbourne que
encerravam a noite, sendo antecedidos
pelos Iron.
Quando os Maiden começaram a sua

atuação foram logo atingidos por ovos,
garrafas de plástico, cenas diversas
das que doem e para cúmulo o próprio
“locutor de serviço”, o habitual MC do
Ozzy entrou com uma bandeira dos Estados Unidos em palco quando tocavam
o tema “Trooper”. Iron são uma banda
Inglesa e o Bruce Dickson nesse tema
costuma desfraldar a bandeira do Reino
Unido. Depois desses acontecimentos
o Bruce disse que jamais voltariam aos
US of A. Durante o concerto a luz ainda
falhou cinco ou seis vezes. No entanto,
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a banda manteve-se inalterável e tocou
todos os temas do alinhamento em especial consideração para uma significativa
parte de espectadores que os acompanharam tema a tema. Esta cena não faz
mesmo sentido e o Ozzy que é mesmo
amigo do Bruce Dickson ficou mesmo
sentido. O Papzz contou-me de um dia o
Ozzy tar com o Bruce num Hotel em UK
e que quando foi ter com ele ao bar havia
umas cem latas de cerveja despejadas.
O Bruce tava bêbado que se fartava mas,
mesmo assim, perguntou-lhe logo se ele
não queria umas cervejinhas e lá ficaram
a decidir o que fazer a seguir. A noite acabou com o Ozzy à machadada à parede
do quarto de outro músico famoso, o
Peter Frampton. A intenção era cortar o
cabelo ao Peter. Entretanto, Bruce tinha
arranjado uma tesoura daquelas muito
grandes de jardineiro. O Bruce podia até
beber bastante mas quando começou a
pensar em aviões moderou-se.
A banda em si é uma banda que não tem
nada a ver com drogas, tema que raramente menciona nas letras das músicas.
A maior parte dos seus poemas tem a ver
com mitos, histórias de povos, histórias
de guerra, lendas e faraós; único sem
dúvida. Sendo o Bruce um apaixonado
por história, não é de estranhar esta
tendência. Aliás, o Bruce é apaixonado

por quase tudo. Só não foi o capitão da
equipe olímpica de esgrima de Inglaterra
às Olimpíadas de 1988 porque andava em
digressão com os Maiden. Algo que teve
tempo para tratar foi receber um Doutoramento “Honoris Causa” em música pela
Queen Mary University of London.
Outra coisa que não posso esquecer falar é do Eddie the Head, a mascotezinha
da banda. Inicialmente a mascote era
uma máscara Noh, aquelas cenas que
são usadas para cobrir a cara em teatro
e que fazem lembrar a cara do Hanibal
Lecter quando tá de dieta. A cena triste é
que a máscara jorrava sangue pelo nariz
e o baterista ficava sempre todo sujo. O
Noh foi banido e aparece o Eddie the
Head o morto vivo, inicialmente na capa
de um disco e a partir daí presente em
todos os concertos, bem como no avião.
A ligação da banda ao clube de futebol
manteve-se de tal forma que a palavra
que aparece associada em merchandising diverso e poster, ou em concertos,
“Up the Irons” que é também o lema do
West Ham Football Club. Esta imagem
aparece também nos reatores do avião.
HOJE VOU FALAR DE AVIÕES!
Agora sou eu a contar fielmente a conversa do Papzz a explicar-me a história
do avião.

Para aí em 1993 o Bruce Dickson, o
vocalista dos Iron Maiden apaixonouse completamente por aviões. Tudo
começou num pequeno avião Cessna e
a partir daí foi formação atrás de formação nos mais diversos tipos de aviões.
Hoje em dia o Bruce pode pilotar quase
todos os modelos da Boeing e até já foi
convidado da Airbus para experimentar
certos modelos. Tem até um programa
de rádio na BBC sobre aviões, o “Heavy
Metal in the Air”.
O avião da Banda foi um Boeing 757 que
estava preparado para voar em versão
só passageiros ou passageiros e carga.
Isto de ter um avião não é único já que
por exemplo o Elton John tinha um e a
formação original dos Lynyrd Skynyrd
acabou quase toda ao mesmo tempo
quando o avião da banda se despenhou
em 1977.
Batizado Ed Force One, foi usado pela
primeira vez em 2008. Neste voo o Ed
passou por diversos países pelo mundo
fora, desde a Índia ao Brasil, e quando
regressou a casa em 2009, mais de três
milhões de pessoas tinham assistido aos
concertos do Tour.
Por vezes o avião levava também passageiros para concertos e aí voava sob
designação Flight 666. À conta foi feito
em 2009 um documentário chamado
Flight 666, realizado por Sam Dunn e
Scot McFadyen. O filme é a colagem de
diversos acontecimentos ao longo de
uma “Tournée”, a Somewhere Back In
Time World Tour e acontece ao longo de
45 dias e 23 concertos. Há quem diga
que este foi o primeiro documentário do
género mas de maneira nenhuma; ignorantes. Já há 40 anos os Emerson Lake &

Palmer tem um documentário do mesmo
género durante o Tour Welcome Back to
the Show that Never Ends, só que em
vez de ser de avião é em três autocarros
e não sei quantos camiões. Houve dois
Ed Force One e ambos tinham o Eddie, a
mascote da banda, pintado na cauda ou
eventualmente na fuselagem do avião.
O Bruce Dickson era piloto da Aestreus
Airlines, dona do avião da Banda e
também responsável de marketing da
empresa. Devido à crise económica a
Aestreus passou por problemas económicos complicados, e foi num voo de
Jeddah para Manchester em 2012 que
Bruce recebeu a informação de que a
companhia iria cessar operações com
efeito imediato.
Atualmente o Ed Force One está guardado em perfeitas condições no Phoenix
Goodyear Airport no Arizona e agora o
Bruce só pilota por diversão, contudo ambiciona ter de novo um avião de grande
porte para a banda. Aos 55 anos, quase
56 que fará em Agosto, é pouco provável
que o Paul Bruce Dickson acabe por se
dedicar só à música a tempo inteiro.
Continua a praticar esgrima, mantendo
a sua ligação à equipe olímpica britânica,
tem os programas na rádio e na televisão
sobre música e aviação, desenvolve estudos históricos … e está que nem um
doidinho a fim de criar uma nova companhia aérea, para poder ter de novo um
Ed Force One, mas mais importante que
isso, para conseguir dar trabalho a todos
os que ficaram no desemprego com o
encerramento da Aestreus.
Este gajo ainda é mais velho que o meu
Papzz mas também é COOL.
Olha, não falei do Bar.
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regiões
Porto

World of Discoveries
Museu Interativo
e Parque Temático
Nasceu no Porto um novo museu, interativo e temático, que vai surpreender
numa viagem pela história dos descobrimentos.

S

ituado no coração de Miragaia, no centro
histórico do Porto, esculpido em cima do
estaleiro onde outrora foram construídas
três das naus da armada de Vasco da
Gama, o WORLD OF DISCOVERIES conduz os visitantes numa verdadeira viagem no tempo.
A bordo de réplicas das embarcações que outrora
transportaram os navegadores portugueses, a viagem
recria a grande epopeia dos descobrimentos permitindo aos visitantes desbravar os caminhos marítimos
dos quatro cantos do mundo através de um “oceano”
concebido para o efeito.
Com cenários à escala real, o WORLD OF DISCOVERIES reforça a sua componente tecnológica através
de um vasto conjunto de soluções multimédia.
Entre astrolábios a balestilhas, poderá ainda conhecer
os aposentos de trabalho do Infante ou vestir o papel
de tripulante a bordo de uma nau do século XVI.

www.worldofdiscoveries.com
T. +351 220 439 770
Rua de Miragaia, 106, Porto

pub

Vila Nova de Gaia

Zoo de
Santo Inácio
tem quatro
lontras
asiáticas
O Zoo Santo Inácio, a dez minutos do
centro do Porto, não para de crescer
e conta agora com mais quatro novos
habitantes, as Lontras Asiáticas ou
Aonyx cinereus.

A

s quatro Lontras Asiáticas, Paulo, Pedro,
Otto e João (todos irmãos), chegaram em
abril Zoo de Santo Inácio, o maior e mais
verde parque zoológico do norte do país.
Esta espécie oriunda de países como a
Índia, China e Tailândia, é a menor das 13 espécies de
Lontras existentes, tendo como características garras
vestigiais e membranas interdigitais reduzidas, o que
lhes dá maior destreza no uso das mãos, associada a
uma sensibilidade táctil muito elevada!
Considerada como vulnerável pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais), a espécie encontra-se ameaçada
devido, principalmente à redução do habitat (explosão
demográfica e alterações nas atividades de subsistência das populações - agora chá e café), ao uso de fertilizantes químicos nas plantações de arroz e também
devido à procura pela sua pele e órgãos (utilizados na
medicina tradicional chinesa). Estima-se que existam,
apenas em cativeiro, cerca de 890 indivíduos.
As Lontras Asiáticas formam casal para toda a vida
e são muito sociáveis. As crias nascem com apenas
50gr e desdentadas. Alimentam-se de anfíbios, peixes,
invertebrados como moluscos e crustáceos, sendo
estes os seus preferidos. Tratam muito do pelo e secamno enrolando-o no chão ou esfregando em rochas e
troncos. Conseguem manter-se debaixo de água até
oito minutos! Os novos moradores do Zoo já podem
ser vistos na nova casa!
www.zoosantoinacio.com
T. +351 22 787 85
Rua 5 de Outubro, nº 4503, Vila Nova de Gaia
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Porto: SEA LIFE
Guimarães: Festivais Gil Vicente

A celebração do teatro

Mariza volta
a brilhar

Todos os anos, como já é tradição em Guimarães, o mês de junho é o mês
do teatro. São duas semanas de programação, de 05 a 15 de junho, com o
que de melhor se faz em teatro.
fotos Nuno Torres / D.R.

O

s Festivais Gil Vicente oferecem,
na edição deste
ano, uma programação que promete chegar a vários públicos.
A programação de 2014 brinda
o público com o que de melhor
se faz no teatro contemporâneo.
Há teatro para todos os gostos:
os intemporais textos clássicos,
as companhias irreverentes de
personalidade forte, os textos
contemporâneos dos melhores
dramaturgos do nosso tempo.
São duas semanas em que Guimarães converge para o teatro
num ano em que os Festivais se
estendem a toda a cidade tendo
como palco não só o Centro
Cultural Vila Flor, mas também
a Black Box da Plataforma
das Artes e da Criatividade e
a Black Box da Fábrica ASA.
O teatro disperso num feito
extraordinário de celebração
desta arte milenar. Um convite
ao pensamento.
Ao cartaz principal dos Festivais
Gil Vicente, junta-se um conjunto de atividades paralelas que,
este ano, prometem multiplicar
as possibilidades de vivência da
criação teatral no máximo número de experiências possíveis.
Desta definição surge a ideia de
convidar as Turmas de Iniciação
Teatral do Teatro Oficina e algumas escolas de teatro da região

A
circundante para participarem
no Festival.
“A Tempestade”
05 de junho - 22h00 > Black Box
da Fábrica ASA
“OZZZZZ”
06 de junho - 22h00 > Black
Box da Plataforma das Artes e
da Criatividade
“Trahisons”
07 de junho > Black Box da
Fábrica ASA

“Tartufo”
12 de junho - 22h00 > Grande
Auditório do Centro Cultural
Vila Flor
“Demónios”
13 de junho - 22h00 > Pequeno
Auditório do Centro Cultural
Vila Flor
“Na Solidão dos Campos de
Algodão”
14 e 15 de junho - 22h00 e 17h00
(respetivamente) > Black Box
da Fábrica ASA

edição de 2014 do
Festival da Tartaruga arrancou no SEA
LIFE Porto no dia 16
de Maio e prolongase até 1 de Junho – dia em que
se assinala o Dia Mundial da
Criança. O objectivo é alertar
para a necessidade de preservar
as tartarugas marinhas, evidenciando de forma lúdica e didática os perigos que estes animais
enfrentam ao longo da vida.
Durante o Festival da Tartaruga,
o Oceanário do Porto preparou
diversas atividades, entre as
quais uma recriação da viagem
das tartarugas até aos locais
de desova, o “Quiz da Mariza”
ou os ateliês “Vamos criar ovos
de tartaruga”. Mariza, a gigante
Tartaruga verde que habita no
espaço de lazer, é uma das
seis espécies de tartarugas
marinhas em risco de extinção,
e volta a estar em destaque.
Desta vez, os visitantes são convidados a assistir e participar
no treino que o SEA LIFE está a
desenvolver com a gigante dos

mares, desde o ano passado.
O SEA LIFE Porto terá ainda
em curso uma campanha de
recolha de sacos de plástico.
Por cada cinco sacos entregues
na bilheteira, o SEA LIFE oferece uma entrada de criança. A
ingestão de sacos de plástico,
que confundem com medusas, leva à morte de muitas
tartarugas marinhas, pelo que
representam uma das grandes
ameaças à sobrevivência destes
animais. A conservação das
tartarugas marinhas é uma
das prioridades da rede SEA
LIFE que, em 2013, inaugurou
em Zakynthos – ilha grega no
mediterrâneo – um centro de
salvamento para estes animais.
Centenas de tartarugas já foram
tratadas e resgatadas por este
centro e também graças aos
donativos dos visitantes dos
parques marinhos SEA LIFE.
www.sealifeporto.pt
1ª Rua Particular do Castelo
do Queijo, Porto
T: +351 226 190 404
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sabores
texto Maria Helena Duarte
fotos Shutterstock / D.R.

BOLO DE COCO E LIMA
Ingredientes
200g de açúcar
250g de farinha fina (para bolos)
5 ovos (grandes)
80g de manteiga
250 ml de leite de coco
2 colheres de chá de pó royal
raspa de 2 limas
sumo de 2 limas
sumo 1/2 limão (pequeno)
30g de coco ralado
#amendoeiraemflor

Preparação
Pré-aquecer o forno a 180ºC. Separe as gemas
das claras, bata muito bem as gemas com o
açúcar, junte os restantes ingredientes e bata
até fazer bolhas de ar. As claras têm de ser
batidas até ficarem em castelo, envolva-as no
resto do preparado com a ajuda do salazar.
Unte uma forma com manteiga, polvilhe com
farinha e deite a massa do bolo. Quando o bolo
vai ao forno, diminui-se a temperatura para os
150ºC e fica a cozer até estar pronto – espete
um palito no bolo até ao fundo, se ele vier seco,
então o seu bolo estará pronto. Bom proveito!

Coco:
Para uma vida
mais saudável
Conheça os benefícios deste fruto que, para além de
combater o colesterol, também ajuda a emagrecer.

C

hegado o verão, há que manter a forma. E o coco também pode dar
uma ajuda.
Este fruto tem queima gorduras: ácido láurico e monolauril, duas substâncias presentes no coco seco que estimulam a oxidação dos ácidos
gordos. Por outro lado, também proporciona uma digestão rápida, estas
substâncias são rapidamente transformadas em energia para o corpo e não correm
o risco de se transformarem nos inestéticos pneuzinhos.
E ainda regulam o funcionamento da tiroide, previnem crises de ansiedade, nervosismo e aumento de peso. As gorduras presentes no coco são consideradas saudáveis,
pois aumentam os níveis de colesterol bom (HDL). As fibras encontradas na polpa
“sequestram” as moléculas de gordura e despacham-nas pelas fezes.
A água de coco hidrata o organismo e combate a retenção de líquidos.
Mas, como em tudo que é bom, deve ser consumido com moderação. Corte o coco
em oito partes e distribua pelo menu semanal, em batidos, com iogurte, na refeição
ou nas sobremesas, por exemplo.

CARIL DE CAMARÃO E COCO
Ingredientes
1 c. sopa de caril
400ml de leite de coco
cebola e dentes de alho picados
2 colh. de sopa de gengibre ralado
1 maçã verde
2-3 tomates sem pele e picados
100g de ervilhas
1 cenoura grande em rodelas
800g de camarão cru sem casca
e cabeça
Coentros frescos e picados q.b.
Azeite, sal e pimenta preta q.b.

Preparação
Aqueça o azeite e salteie a cebola, o alho e o gengibre, até ficar ligeiramente caramelizada. Acrescente as especiarias e cozinhe por dois minutos.
Junte o tomate picado, as ervilhas e a cenoura.
Tempere com sal, baixe o lume e cozinhe os legumes até que estes se encontrem tenros. Junte
o leite de coco e deixe ferver, acrescentando, em
seguida, o camarão previamente temperado com
sal e pimenta preta e a maçã em pedaços. Cozinhe por mais oito minutos e rectifique o tempero.
Sirva polvilhado com coentros frescos picados e
acompanhe com arroz basmati. #narwencuisine
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V

vinhos
texto Maria Helena Duarte
seja responsável, beba com moderação

Porto Barros 1974
Tributo ao 25 de Abril
com edição especial

A

revolução do 25 de
Abril de 1974 celebrou este ano o 40º
Aniversário. Para
consolidar a importância da efeméride, o orgulho
de ser português e do talento
dos portugueses, a centenária
casa de Vinho do Porto Barros
preparou uma Edição Especial,
num tributo à Revolução dos
Cravos, “numa homenagem à
liberdade”. Para esta Edição
Especial Barros Colheita 1974,
a Barros escolheu a poesia
como arte de expressão, uma
das mais puras manifestações
da liberdade linguística. Assim,
a nota de prova é apresentada
através de um poema que constrói o rótulo da garrafa, onde as
palavras, alinhadas e coloridas,
formam um cravo numa abordagem que apela ao orgulho
nacional, à paz e à união – valores que marcaram 40 anos de
uma nação, onde se pode ler:
“Revela aromas de inspiração
com excelente conjugação de
sonhos. Cor viva, com reflexos
de mudança. Um travo intenso
de coragem bem envolvido com
notas de ousadia. E um final
de grande nobreza, merecido
e prolongado. Liberdade. Uma
prova de talento português.”
A embalagem resulta numa
combinação de sofisticação e
elegância, sem perder a simplicidade que eólia o momento representado. É um Vinho do Porto tawny, de um ano marcante
para a história de Portugal e dos
portugueses, ideal para brindar
aos momentos perfeitos.

BARROS ESPECIAL CASTELAR
COLHEITA 1974
BRUTO BR 2010

CRASTO
BRANCO 2013

ASSOBIO
ROSÉ 2013

Porto Tawny
Região: Douro
Sogevinus Fine Wines
Preço: 70,00 euros
Nota de Prova:
Aroma muito intenso, com
elegantes notas do estágio em madeira que lhe
confere carácter, notas de
frutos secos de casca dura,
suave toque de especiarias.
Encorpado e untuoso na
boca, macio e aveludado
com sabores inconfundíveis
a frutos secos, que persistem
no final de boca. Deve ser
armazenado em local fresco,
seco, ao abrigo da luz e de
variações de temperatura. A
garrafa deve ser guardada
em posição vertical. Sirva-o a
15-16ºC.

Região: Douro
Quinta do Crasto
Castas: Gouveio, Viosinho,
Rabigato.
Preço: 9,90 euros
Nota de Prova:
De cor amarelo citrino, mostra
excelente intensidade aromática, predominam vibrantes
notas cítricas de lima e toranja,
em harmonia com elegantes
nuances de flor de laranjeira
e sensações de fresca mineralidade. Na boca é cativante
e equilibrado, tem acidez viva,
com excelentes sensações
de mineralidade e frescura,
termina de forma vibrante e
persistente. Muito gastronómico, desfrute.

Região: Douro
Esporão
Castas: T. Nacional, T. Roriz, T.
Franca, T. Francisca.
Preço: 7,50 euros
Nota de Prova:
Este rosé mostra a versatilidade das vinhos da Quinta
dos Murças, propriedade da
Esporão, no Douro. À excelência, elegância e potencial
das castas tradicionais, ao
respeito pela tradição vitivinícola da região, acresceu
uma abordagem inovadora
da equipa de enologia do
Esporão – David Baverstock
e Sandra Alves. É um vinho
sedutor na cor e no aroma a
fruta fresca, com apontamentos de cerejas pretas, um rosé
cheio de frescura, equilibrado
e persistente.

Região: Bairrada
Vinícola Castelar
Castas: Baga
Preço: 9,00 euros
Nota de Prova:
Este é um daqueles espumantes aos quais já ouviu também chamar “blanc de noir”
(branco de negras), ou seja,
espumante branco de uvas tintas. Esteve três anos a estagiar
para chegar agora ao Mercado
revelando a sua leve tonalidade
rosa, bolha fina e persistente.
Tem um sedutor aroma a frutos
vermelhos, frescura e acidez
viva, com boa estrutura e um
final de boca persistente. Fantástico para acompanhar uma
refeição ou, simplesmente,
uma conversa.
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boa forma
texto Pedro Barbosa
Central Health Club Porto
fotos D.R.

A osteoporose e o exercício

Para uma vida melhor
A osteoporose é uma doença caracterizada pela redução da massa óssea e deterioração da
microarquitectura do tecido ósseo que induz ao aumento de sua fragilidade e consequente
risco de fractura. (Med. Sci. Sports Exerc.).

Considerando-se a condição do idoso,
o exercício mais indicado para a prevenção da osteoporose é a caminhada,
esta deve ser realizada em períodos de
pelo menos 40 minutos, antecedidos
de um aquecimento e finalizados com

um alongamento muscular. A intensidade do exercício deve ser de 60 a
90% da frequência cardíaca máxima
própria da idade.
A inatividade, o aumento da idade,
a redução da força, flexibilidade e

pub

Campo 24 de Agosto | Central Shopping | Porto
t +351 225 899 966 * 911 006 608 * 933 980 172 * 964 778 136
f +351 225 899 985 e-mail: geral@centralhealthclub.com.pt

www.centralhealthclub.com.pt

aptidão cardiovascular resulta num
decréscimo nas funções fisiológicas.
Eventualmente, os idosos subestimam
o estímulo adequado de sobrecarga
para manter a massa óssea. A força e
a aptidão podem ser melhoradas em
qualquer idade com um cuidadoso
programa de exercício.
Os exercícios físicos devem ser realizados de forma regular três vezes por semana, com intervalo entre as sessões
de 24 a 48 horas. É muito importante
que esses exercícios sejam realizados
com o paciente suportando o seu
próprio peso, em função da força que
os músculos exercem sobre os ossos
da coluna e dos membros inferiores.
Num estudo, onde mulheres idosas
foram obser vadas durante alguns
anos, demonstrou-se que as que se
exercitaram durante este período tiveram um aumento da massa óssea de
2,3%, enquanto que as mulheres que
permaneceram sedentárias durante
esse mesmo tempo apresentaram uma
diminuição de 3,3%.
Um programa ideal de atividade física
deve ter exercícios aeróbios de baixo

impacto, exercícios de fortalecimento
muscular e para melhoria da proprioceptividade, com a finalidade de diminuir a incidência de quedas.
Os exercícios aeróbios de baixo impacto, tais como caminhadas, estimulam
a formação osteoblástica e previnem
a reabsorção; exercícios com pesos
leves aumentam a massa muscular
e a força dos músculos esqueléticos.
Devemos relembrar que a diminuição
da força do quadricípites é um risco
para ocorrência de fracturas da anca.
Indivíduos que praticam tai-chi-chuan
têm uma diminuição de 47% de quedas e 1/4 da taxa de fracturas da anca
quando comparados com não praticantes. A natação pode ser utilizada mais
para relaxamento global e manutenção
da amplitude de movimentos do que
para estimular a produção óssea.
O benefício primário da atividade física
pode ser evitar perda óssea que ocorre
com a inatividade, o que de certa maneira pode reduzir o risco de fracturas.
Entretanto, não pode ser recomendada
como substituta do tratamento medicamentoso apropriado.
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H

horóscopo

GÉMEOS
23/05 A 21/06

CARANGUEJO
22/06 A 23/07

LEÃO
24/07 A 23/08

VIRGEM
24/08 A 23/09

Será um mês muito propício a mudanças
que até podem ser definitivas, por vezes
pode ser necessário agir com prudência,
calma e acima de tudo aumentar o conhecimento que tem dos factos. Os relacionamentos vão atravessar ao longo de junho
por momentos de afastamento que servirá
para pôr os pensamentos e os sentimentos
em ordem. No sector profissional não terá
nenhum obstáculo ao seu progresso, mas
não se deixe ficar, estabeleça novos objetivos de imediato para continuar a evoluir!
Economicamente evite investimentos arriscados, faça tudo com segurança. Na saúde
a natação pode ser uma boa alternativa.

Não se pode deixar abater caso se sinta
limitado e com dificuldade em atingir
os seus objetivos, mostre mais força de
vontade e determinação, a partir do dia 22
de junho conseguirá dar a volta por cima
e viverá o resto do mês com mais estabilidade. Terá de fazer alguns sacrifícios pelo
seu parceiro, nomeadamente em termos
de disponibilidade de tempo, esteja mais
atento às necessidades de quem está
consigo. Se está sozinho dê novas oportunidades ao seu coração. Economicamente
prevê-se estabilidade. Na saúde tente fazer
algum exercício físico.

Terá um mês bastante favorável, com evoluções em todos os sectores da sua vida
fazendo com que se sinta feliz e realizado.
Mesmo que tenha alguma dificuldade ou
atraso não desanime. No sector sentimental se tem algo a pedir ou a dizer esta é a
melhor altura para o fazer, tente mudar um
pouco a rotina convidando o seu parceiro
para um programa diferente. Entregue-se
à paixão para viver este momento com
alegria e felicidade. No emprego não deixe
que as suas ideias se fiquem apenas pelo
pensamento, ponha-as em prática, pois
os resultados serão bastante positivos. Na
saúde tendência a problemas de estômago.

Em Junho sentirá uma grande capacidade
de ação, obterá importantes avanços, principalmente a nível profissional, no meio
do seu grupo de amigos vai destacar-se e
pensar num programa de convívio bastante
animado. No amor não terá problemas,
estará estável e seguro quanto aos sentimentos que ambos sentem. Se está só não
fique em casa, saia e aproveite momentos
agradáveis, quem sabe se o amor lhe
vai fazer uma surpresa. No emprego vai
conseguir brilhar e ser mais forte devido à
rapidez com que dará resposta a situações
mais complicadas que vão surgir. Na saúde
previna estados de cansaço.

BALANÇA
24/09 A 22/10

ESCORPIÃO
23/10 A 22/11

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO
22/12 A 20/01

Não poderá hesitar quando tomar uma
decisão, só assim vai conseguir ultrapassar
os obstáculos que se vão atravessar no seu
caminho. No sector sentimental, a conjuntura mostra que está no caminho certo,
não comente muito a sua vida privada com
outras pessoas. Viverá momentos bastante
positivos com o seu parceiro. No sector
profissional pode contar com êxitos devido
ao seu esforço pessoal, nada será através
dos outros. Se trabalha por conta própria
conseguirá dar um bom impulso ao seu
negócio. Na saúde não se esqueça de si e
da sua forma física, tire alguns momentos
para tratar de si.

Vai sentir-se muito emotivo e sensível ao
longo deste período, não se deixe levar
por ilusões, a sua intuição estará bastante
apurada, mas pense duas vezes antes
de agir ou falar para fazê-lo sempre com
certezas. Terá um inicio de mês confuso,
mas para o final já terá ultrapassado esta
fase. No amor desconfianças em excesso
podem levar a rupturas desnecessárias. No
emprego conte sobretudo consigo e evite
pedir favores, você próprio tem todas as
capacidades para resolver os problemas
que possam aparecer e terá evoluções. Na
saúde terá dificuldades em dormir.

Terá um mês de boas energias em que
tudo se desenrolará naturalmente e sem
grandes problemas, a palavra de ordem
é descontração. Aproveite o tempo livre
para descansar ou então para fazer algum
programa do seu agrado. No amor tudo
estará tranquilo, viva com descontração
mas sempre atento às necessidades do
seu parceiro. Programe um fim-de-semana
diferente durante junho. Economicamente
não são de prever alterações à situação
atual. No emprego valorize mais o trabalho
de equipa. Na saúde evite terapias caseiras
para tratar problemas.

Estará muito pensativo e com dificuldades
em tomar decisões, conseguirá encontrar
todas as respostas no seu interior, mas terá
medo quando chega a hora de avançar. No
sector sentimental podem surgir alguns
desentendimentos e falta de compreensão
devido à sua insegurança, mas não há
nada a temer, mostre-se maia seguro dos
seus sentimentos. No sector profissional
podem surgir propostas algo vantajosas,
mas este não é o melhor mês para tomar
decisões e fazer opções, podem surgir
novos factos que devem ser bem analisados. Na saúde tendência a constipações
e alergias.

AQUÁRIO
21/01 A 19/02

PEIXES
20/02 A 20/03

CARNEIRO
21/03 A 20/04

TOURO
21/04 A 21/05

Será um mês bastante agitado e com
situações rápidas e imprevistas, mas que
até serão positivas. Tendência a conhecer
novas pessoas que podem alargar os seus
horizontes. Aproveite estas pequenas
oportunidades que servem para evoluir e
crescer. No amor terá evoluções surpreendentes e agradáveis que levarão a momentos intensos e de paixão. Se está sozinho
conhecerá muitas pessoas ao longo deste
mês. Economicamente terá altos e baixos
ao longo de junho, mas nada que lhe traga
dificuldades. Na saúde é uma boa altura
para fazer exames médicos.

Todas as mudanças que fizer serão positivas
a médio prazo. A partir do dia 13 terá fortes
oportunidades para mostrar o que querer e
acima de tudo para conseguir o que deseja.
Estão favorecidos novos relacionamentos e
não deve ficar em casa e nem se deve agarrar
a relações do passado. Olhe em frente e siga
a sua vida pensando que merece ser feliz. No
sector profissional não deixe nada por terminar, pois tendem a surgir novas tarefas que
serão mais aliciantes e para as quais terá de
ter tempo disponível. Na saúde tendência ao
surgimento de dores reumáticas devido aos
banhos de mar na Póvoa de Varzim.

Será um mês marcado por uma conjuntura
forte em novidades e acontecimentos positivos. A observação e reflexão vão permitir
chegar aos objetivos pretendidos. Uma
nova relação pode começar a dizer algo,
nada deve temer, investa nela, mas de forma discreta. No sector profissional não se
entregue a novos projetos ou investimentos
sem ter garantias de que é possível ir até ao
fim, faça tudo por escrito de forma a evitar
imprevistos. Economicamente é uma boa
hora para investimentos e para organizar
documentos e contas. Na saúde é aconselhável fazer exames gerais.

Junho trará muitas dúvidas e inseguranças,
para as ultrapassar use o seu raciocínio de
forma racional e sem dar grande importância
a opiniões de terceiros. Os caminhos mais
fáceis não serão a melhor opção.
Vai sentir-se muito apaixonado e o carinho
estará presente ao longo de todo o mês. No
entanto, não seja demasiado exigente, aceite o
que lhe dão e retribua. Se está sozinho não passará despercebido, saia com os seus amigos
e conheça pessoas novas. Economicamente
é um bom mês para quem pensa em fazer
aquisições para a casa. Na saúde estará muito
sensível aos ambientes, evite elevadores.

