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Com uma pitada de 
modernidade...

Família ARRIVA
Passa o dia em convívio “Amar, sofrer, reparar” foi 

o programa que o Senhor 
lhe indicou. Especialmente 
nos últimos anos de vida, 
muitas pessoas, vindas de 
longe, atraídas pela fama 
de santidade, visitavam-
na; muitas atribuíam a 
própria conversão aos 
seus conselhos. Faleceu 
no dia 13 de outubro de 
1955, tendo exclamado: 
“Sou feliz porque vou para 
o céu”. Conheça melhor a 
vida desta cristã, visitando 
Balasar.

RELIGIÃO p. 22INTERNACIONAL p. 04 a 09

Uma viagem
para Portugal

Desde a Holanda em 10 
autocarros durante quatro dias

Garfe:
“A aldeia dos 
presépios”
Para ver até ao dia 4 de janeiro.

“Sons e Tons” tem como objetivo 
essencial a dinamização do 
espaço público enquanto 
espaço de encontro entre a 
arte e o cidadão, enquanto 
espaço de questionamento e 
de interpelação. Ao cruzar-se 
com o inusitado, o passante 
renova formas de estar e de se 
relacionar consigo próprio e com 
a sociedade em geral. Assim 
acontece em paragens e dentro 
de autocarros, por exemplo.
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35 anos de 
Transurbanos

C
omemorou-se no passado dia 1 de novembro o 35º 
aniversário dos TUG, Transurbanos de Guimarães. Os 
serviços de transportes urbanos em Guimarães inicia-
ram-se em Junho de 1963, sendo na altura entregue 
a concessão à empresa João Carlos Soares. Em 1979 

os TUG vêm substituir este operador iniciando os seus serviços, 
facto que se mantém até ao presente.

Selos
ARRIVA 2015

P
elo quinto ano consecutivo, a ARRIVA Por-
tugal apresenta a nova coleção de selos 
personalizados ARRIVA nas duas versões: 
para circulação nacional e circulação inter-
nacional. A nova edição é limitada a uma 

tiragem de 1000 selos exclusivos que já começaram a 
circular pela Europa na correspondência enviada pela 
ARRIVA. A imagem dos dois selos é da responsabili-
dade do Departamento de Marketing e Comunicação 
ARRIVA Portugal

N
notícias

Calendários 2015
ARRIVA Portugal

O
s famosos ca -
lendários ARRI-
VA acabaram de 
chegar entrando 
imediatamente 

em distribuição.
A imagem é uma atualização, 
utilizando o mesmo formato dos 
últimos quatro anos e aquele que 
nos parece ser o que mais consen-
so positivo reúne. A “construção” 
do calendário é da responsabilidade 

do Departamento de Marketing, 
sendo a imagem usada dos arqui-
vos do ARRIVA Jornal, e também 
imagem própria ou das coleções 
de colaboradores habituais, em 
especial do Eugénio Santos, do An-
dré Oliveira que, já no ano passado, 
também havia fornecido algumas 
fotografias, bem como de amigos 
e colegas, em especial o Sierd 
Loman, René van Lear, Jeroen 
Mastrebroek e Jos Nederend.

pub
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E
editorial

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

Esta edição do ARRIVA Jornal é a última 
do ano de 2014 o que significa que esta-
mos no final do ano e em plena quadra 
Natalícia.
Com este número do seu ARRIVA Jornal 
completa-se o oitavo ano de existência 
deste meio de comunicação da empresa, 
o qual, empenhadamente, fazemos com 
todo o gosto e a pensar em si.
Este é mais um dos bem-sucedidos 
projetos em que nos empenhamos com 
o intuito de dar a conhecer a empresa 
e a região e o seu comprovado sucesso 
deve-se muito ao carinho e atenção dos 
nossos leitores pelo que aqui deixamos 
expresso o nosso muito obrigado.
Estamos no final do ano e, por isso, 
ocasião tradicional para fazermos um 
balanço do que aconteceu nestes doze 
meses passados.
E, claramente, o ano de 2014 foi ainda 
um ano de muitos sacrifícios a que todos 
estivemos sujeitos em consequência da 
fortíssima crise em que o País viveu os 
últimos anos e que teve o seu ponto crítico 
em 2010, chegando o Portugal a um ponto 
de ruptura financeira em que teve que so-
licitar auxílio dos parceiros internacionais 
para poder pagar os seus compromissos 
para os quais já não tinha dinheiro.
As consequências dessa situação a que 
o País chegou são bem conhecidas de 
todos nós pois se, por um lado, os países 
amigos se dispuseram a apoiar-nos, 
por outro, exigiram que internamente 
fossem tomadas medidas no sentido de 
corrigir a trajetória de degradação eco-

e recebendo os benefícios das ações 
reestruturantes empreendidas ao longo 
dos anos, manter alguns – infelizmente 
cada vez mais – serviços que, na rea-
lidade e crescentemente, apresentam 
uma procura muito inferior àquela que 
permite que sejam sustentáveis econo-
micamente; cumprimos dessa forma o 
que prometemos e reafirmamos de que, 
sem comprometermos o cumprimento 
das nossas obrigações, nomeadamente 
e em primeiro lugar, no que respeita aos 
nossos trabalhadores, tudo fazermos 

para, no que diz respeito à oferta de 
serviços de transportes à população, 
minorar os efeitos da crise vivida.
Chegamos, assim, ao final do ano e po-
demos ter o orgulho de dizer que, com 
o apoio, compreensão e empenhamento 
de toda a empresa, conseguimos uma 
vez mais alcançar os objetivos traçados.
Mas, devido à transparência de gestão 
e ao respeito que nos merecem todos 
quantos os que connosco interagem, 
não podemos deixar de referir que 

sabemos que já não temos espaço de 
gestão que nos permita compensar 
novas perdas de procura e, caso as 
autoridades – sejam elas nacionais ou 
locais – continuem a não querer ou 
poder apoiar financeiramente o sistema 
de transportes, outra alternativa não nos 
restará que não seja mesmo a redução 
significativa daqueles serviços que, 
desde há muito, não conseguem cobrir 
através da procura real os custos do 
seu funcionamento, e que temos vindo 
a manter, substituindo-nos assim, e em 

quanto nos foi possível, às responsabi-
lidades que são exclusivas das diversas 
estruturas nacionais e locais do Estado. 
Caro(a) Leitor(a), Cliente e Amigo(a): 
queremos agradecer-lhe a sua dedi-
cação e fidelidade à empresa, desejar 
que este jornal, rico em conteúdos inte-
ressantes, lhe proporcione agradáveis 
momentos de leitura e formular votos de 
um Santo Natal e Próspero ano de 2015.

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

“Com este número do seu ARRIVA 
Jornal completa-se o oitavo ano 
de existência deste meio de 
comunicação da empresa, o qual, 
empenhadamente, fazemos com 
todo o gosto e a pensar em si.

nómica e financeira do Estado português 
que vinha acontecendo.
Ao nível de um país as medidas decididas 
a cada momento são da responsabilidade 
do Governo em efetividade de funções 
na ocasião e, obviamente, podem ser 
diferentes dependendo desse mesmo 
Governo mas, qualquer que fosse o 
caminho a seguir, sabíamo-lo, implica-
ria sacrifícios enormes das pessoas e, 
consequentemente, afetariam economia, 
nomeadamente, pelo previsível abaixa-
mento do poder de compra das pessoas 
e do investimento publico e privado.
No ano de 2014 a economia portuguesa 
começou já a dar alguns sinais de in-
versão e de uma tendência de melhoria 
mas, ao nível da nossa atividade – os 
transportes coletivos de passageiros em 
autocarros – tal não se verificou; antes 
pelo contrário, foi ainda um ano em que a 
situação se agravou pela acrescida perda 
de passageiros, nomeadamente de alunos 
a transportar para a escolas pois, como 
se sabe, pelo menos na nossa área de 
atividade, o número de alunos tem vindo 
a decrescer, somando-se agora à baixa do 
número de alunos motivada pela diminui-
ção de nascimentos nos anos passados, o 
despovoamento das nossa aldeias – tanto 
pela concentração das pessoas nas sedes 
dos Concelhos como pela emigração para 
o estrangeiro - e, consequentemente, a 
menor procura dos nossos serviços. 
Ao nível da empresa, mesmo nestas 
circunstâncias externas que, logica-
mente, não podemos dominar e / ou 
alterar, conseguimos, através de uma 
gestão muito controlada dos custos 
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Uma viagem para Portugal

D
a Holanda para Portugal, 
mais precisamente Guima-
rães, chegaram dez auto-
carros, conduzidos pelos 
senhores Ietze van der Meer, 

Rob van Dijk, Ab Woelinga, Heidi Vers-
choor, Frank Mulder, Gerber van der 
Lei, Arja Bouman, Nico Beekman, Ger 
Mecking e Alfred van Woudenberg. Co-
nheça o diário desta viagem que durou 
quatro dias, contado na primeira pessoa 
por um dos condutores.

10 DE JULHO DE 2014
De manhã cedo, o Nico e eu combina-
mos de nos encontrarmos no escritório.
Pouco antes de partir para Portugal 
tínhamos que entregar um protótipo 
King Long nos escritórios de Meppel. 
Este autocarro vai ser usado pela área 
de serviço da ARRIVA Achterhoek e 
tinha que ser transferido para Meppel de 
qualquer maneira para instalar o sistema 
de computador Albatros.
De Meppel partiríamos para Paris com 
10 autocarros Mercedes Integro.
Uma vez que nem todos os documentos 
necessários estavam prontos, a nossa 
partida atrasou-se uma hora. Imedia-
tamente tudo parecia estar contra nós. 
Após apenas 15 km na estrada ficamos 
parados num engarrafamento. Ao que 
parece tinha ocorrido um grave acidente 
de viação. Um camião chocou contra 
um veículo das obras rodoviárias locais, 
resultando num choque em cadeia 
gigantesco. Depois de deixar isso para 
trás a autoestrada era nossa. Bem, pelo 
menos até à cidade de Gorinchem. Mais 
uma vez, ficamos parados num enorme 
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texto e fotografias Arjan Bouman 
tradução Joana Morais Almeida e Sierd Loman

chegamos ao nosso hotel em Bordéus 
de madrugada. Perto do hotel, desfru-
tamos de um jantar maravilhoso, num 
restaurante italiano onde discutimos as 
experiências do dia de cada um.

 12 DE JULHO DE 2014
Depois de mais uma boa noite de sono 
e de um pequeno-almoço saudável, 
seguimos para Espanha. Hoje iríamos 
conquistar os Pirenéus, para a maior 
parte de nós o ponto alto desta viagem. 
Com os nossos Integro passamos por 
túneis e conduzimos em estradas de 
montanha sem qualquer problema, 
embora os motores tivessem alguns 
momentos mais difíceis. Por diversas 
vezes tivemos que reduzir a velocidade 
consideravelmente, mas o Integro con-
seguiu recuperar facilmente depois de 
atingir os cumes. Com a Espanha já à 
vista decidimos almoçar na aldeia junto 
à fronteira. Uma vez que estávamos ligei-
ramente adiantados decidimos ir visitar 
a praia local. Após o almoço e depois de 
esticar as pernas decidimos continuar. 
Passamos a fronteira com Espanha e 
de imediato  notamos a mudança para 
a típica paisagem espanhola. Um país 
notável com suas preferências e gostos 
típicos. E, relativamente à temperatura 
do lado de fora, não tínhamos qualquer 
reclamação. Finalmente verão!
Ao final do dia passamos ao lado do 
nosso hotel, o que nunca nos tinha 
acontecido antes! Saímos na próxima 
saída e fomos direitinhos ao nosso Hotel 
Quintana de Puente. Ao que parece, este 
hotel é também uma importante para-
gem para os autocarros da Eurolines 

engarrafamento que chegava até depois 
da ponte sobre rio Merwede. Isto fez-nos 
perder mais uma hora porque os traba-
lhadores da estrada tiveram que fazer 
algumas reparações de emergência na 
superfície do pavimento. Mesmo antes 
de chegar à fronteira com a Bélgica pa-
ramos durante algum tempo. Pensamos 
que merecíamos uma pausa. Fomos 
todos beber um café e comer uma san-
des e aproveitamos a oportunidade para 
ficar a conhecer os outros motoristas. 
Cerca de 45 minutos depois voltamos à 
estrada e passamos a fronteira virtual da 
Bélgica. Mas, pouco depois... novamente 
um engarrafamento. Com um suspiro 
profundo continuamos a avançar cal-
mamente. O início do dia não foi um 
dos melhores, mas depois de passar a 
cidade de Antuérpia conseguimos facil-
mente atravessar em direção a França. 
Ao início da noite chegamos ao nosso 
destino para a noite a apenas alguns 
quilómetros  de distância de Paris.

11 DE JULHO DE 2014
Levantámo-nos cedo depois de uma boa 
noite de sono. Tínhamos pela frente uma 
viagem de 700 quilómetros em direção 
a Bordéus. Uma distância considerável, 
por isso tínhamos esperança de ter pela 
frente um dia fácil de condução. Mal 
sabíamos nós que iríamos conduzir em 
direção para mais um engarrafamento 
em Paris. É claro que estávamos prepa-
rados para estradas movimentadas à 
volta da capital francesa, mas um atraso 
de mais de duas horas e meia foi um 
pouco demais para os nossos nervos. O 
resto da viagem foi um alívio para nós e 

que fazem a ligação entre os principais 
destinos em toda a Europa. Depois de 
um bom jantar assistimos a um jogo 
de futebol na televisão já que a equipa 
holandesa teve que jogar contra o Brasil 
para o Campeonato do Mundo da FIFA. 
Foi uma noite inesquecível em que nos 
fartamos de rir. Os espanhóis no hotel 
estavam bastante divertidos com o en-
tusiasmo destes holandeses.
Tudo somado, depois do jogo já era 
bastante tarde  quando finalmente 
nos fomos deitar. E no dia seguinte 
tínhamos que conduzir o caminho todo 
até à fronteira com Portugal. 

13 DE JULHO DE 2014
Como tínhamos dormido pouco acordá-
mos todos com olhos cansados. E assim 
nos sentamos para o pequeno-almoço. 
Depois voltámos aos nossos veículos e 
preparamo-nos para uma longa viagem. 
Como gostámos bastante da beleza 
da paisagem espanhola decidimos ir 
por uma pequena estrada turística à 
saída da autoestrada. Atravessamos as 
exuberantes encostas bascas cheias de 
girassóis.
De repente, apercebi-me de que o meu 
trabalho consistia em conduzir sempre o 
mesmo percurso curto nos Países e que 
agora me sentia abençoado por estar na 
posição de fazer o meu trabalho a 2.000 
km de distância de casa a atravessar  
Espanha. Isto é magnífico! Quase que 
me faz chorar.
Continuando em direção a Portugal 
deparamo-nos com mais uma área 
repleta de montanhas íngremes. Isto 
resulta numa espécie de jogo do gato e 
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“Cansado, mas 
feliz deitei-me 
finalmente minha 
própria cama, 
relembrando 
uma viagem 
bem fantástica e 
sucedida com o 
nosso Integro.

do rato entre os Integros em que um ultrapassa o outro, 
mas tem que ceder novamente o atingir a velocidade 
máxima.
Em certas alturas tínhamos que gerir bem a nossa 
velocidade crescente, mas as encostas íngremes das 
montanhas pareciam ser obstáculos desagradáveis 
para os nossos autocarros. Parecia ser ainda pior do 
que nos Pirenéus.
Combinamos encontrar-nos ao chegar a Guimarães 
– todos os dez autocarros – de forma a chegarmos 
todos juntos à sede da ARRIVA. E lá estávamos nós: às 
quatro da tarde. E o pessoal da ARRIVA recebeu-nos 
de forma calorosa.
O que se diz na ARRIVA Portugal que eles são todos 
uma família é absolutamente verdade e isso fez-nos 
sentir muito bem. 
Primeiro fizemos uma visita interessante aos escritórios 
da ARRIVA Guimarães e tivemos a oportunidade de ver 
as instalações e a garagem de manutenção.
Finalmente, mostraram-nos onde ficava o nosso hotel 
onde podemos descansar um pouco. Mas, não havia 
tempo a perder, porque a seguir esperava-nos uma 
visita guiada ao centro histórico.
E para nossa surpresa... um minibus levou-nos até 
lá para visitarmos muitos lugares interessantes em 
Guimarães.
Depois da visita de cidade fomos convidados para 
ir a um restaurante onde fomos mimados com um 
abundante jantar. E até ali a televisão estava ligada a 
mostrar um emocionante jogo de futebol. 
Fomos acompanhados por duas pessoas maravilhosas 
da ARRIVA Guimarães e discutimos a forma como 
gerimos ARRIVA na Holanda em comparação com 
os nossos colegas em Portugal. Havia muito o que 
discutir, garanto!
No final da noite regressamos ao nosso hotel, que era 
realmente fantástico, luxuoso! Cada um de nós tinha o 
seu próprio quarto com uma cama gigantesca, o que 
me fez sentir como se fosse o rei do dia.
Tivemos – sem grande esforço – um dia fabuloso, cheio 
de grandes novas sensações. Cansado, mas comple-
tamente satisfeito desliguei o candeeiro e adormeci.
 
14 DE JULHO DE 2014
Ao amanhecer, os nossos despertadores tocaram 
novamente e eu decidi tomar um banho relaxante! 
Depois fui até à sala de jantar e encontrei um enorme 
buffet à nossa espera. Encontramo-nos todos para o 
pequeno-almoço e depois ainda tivemos algum tempo 
livre para ir explorar a cidade.
Fui com outro colega – claro – e levei comigo a minha 
máquina fotográfica. Tirei algumas fotografias da bela 
cidade, mas também dos autocarros locais da ARRIVA 
da rede municipal, os TUG. 
O tempo estava bastante quente e solarengo em Guima-
rães! Por volta do meio dia encontramo-nos novamente 
no hotel onde nos esperava um autocarro da ARRIVA 
para nos levar ao aeroporto do Porto. Arrumamos as 
nossas coisas e esperamos... e o magnifico autocarro 
Setra apareceu.
O motorista muito simpático levou-nos até ao aeroporto 
pelo caminho mais rápido. Ao chegar lá apertei a mão 
ao motorista e agradeci-lhe pela viagem.
Fizemos o check-in esperamos pelo nosso voo para 
a Holanda. Ao início da noite, depois de um voo sem 
falhas, aterramos novamente no nosso aeroporto de 
Schiphol. Foi aqui que cada um de nós seguiu o seu 
caminho e eu, juntamente com  um colega, apanhei o 
comboio de regresso a casa. 
Cansado, mas feliz deitei-me finalmente minha própria 
cama, relembrando uma viagem bem fantástica e 
sucedida com o nosso Integro.
De certa forma, é uma sensação estranha levar dez au-

tocarros para outro lugar e voltar sem nada. Fiquei com 
aquela sensação de quem se apercebe que esqueceu 
o casaco algures depois de voltar para casa.
Mas definitivamente, acabamos por ter uma grande 
experiência nova. Numa palavra: fantástico!
É por isso que agradeço à ARRIVA, do fundo do meu 
coração, terem permitido a mim e aos meus colegas 
fazer parte desta maravilhosa missão.

A trip to portugal

From Holland to Portugal, more precisely Guimarães, 
arrived ten buses, driven by Ietze van der Meer, Rob 
van Dijk, Ab Woelinga, Heidi Verschoor, Frank Mulder, 
Gerber van der Lei, Arja Bouman, Nico Beekman, 
Ger Mecking e Alfred van Woudenberg. Discover the 
diary of this trip that lasted four days told by one of 
the drivers.

10TH JULY 2014
Early in the morning, Nico and I had agreed to meet 
at the office.
Just before departing for Portugal, we had an assign-
ment to deliver a prototype King Long at the Meppel 
offices. This bus is going to be used by the Arriva Ach-
terhoek service area and it had to be moved to Meppel 
anyway to get the Albatros computer system built in.
Once in Meppel we’d be leaving for Paris with 10 
Mercedes Integro buses.
Not all necessary papers were complete though, so 
our departure got delayed an hour.
Instantaneously, things worked against us. Only, after 
being 15 kilometres on the road we encountered a 
traffic jam. Apparently a major traffic accident had 

happened. A lorry had crashed into a vehicle of the 
local road works resulting in a gigantic pile-up.
After having left that behind us the highway was ours. 
Well, at least until the city of Gorinchem. Again, we 
found ourselves in a huge traffic jam that reached way 
over the bridge of the Merwede River. That took us 
another hour, because road workers had to do some 
emergency repairs on the top layer pavement.
Right before reaching the Belgian border we paused 
for a while. We thought we deserved that. We all had 
a cup of coffee and some sandwiches and took the 
opportunity to get to know the other drivers.
After about 45 minutes we hit the road again and 
passed the virtual Belgian border.
But shortly after that... again a traffic jam. With a deep 
sigh we kept proceeding gently.
The beginning of the day did not turn out as one of 
our best, but once we’d passed the city of Antwerp 
we could easily drive through toward France. Early 
in the evening we arrived at our sleepover only miles 
away from Paris.

 11TH JULY 2014
We got an early rise after a good night’s sleep. We had 
a 700 kilometres trip toward Bordeaux ahead of us. A 
considerable distance, so we had high hopes for an 
easy day of driving.
Little did we know that we would drive right into ano-
ther traffic jam in Paris. Of course we were prepared 
for busy roads around the capital of France, but a 
delay for over two and a half hours was a little too 
much for our nerves.
The remaining part of the journey was much more of 
a relief to us and we arrived at our hotel in Bordeaux 
at dawn. Close to the hotel we enjoyed a wonderful 
dinner in an Italian restaurant where we could discuss 
each other’s experiences of the day.

 12TH JULY 2014
After another good night’s sleep and a healthy break-
fast we headed for Spain. Today we were going to 
conquer the Pyrenees, for most of us the highlight 
of this journey.
With our Integro’s we passed through tunnels and 
drove along mountain roads without any sweat, althou-
gh the engines really had some tough times in doing 
so. Often, we were held back in speed considerably, 
but the Integro’s recuperated easily after reaching 
the summits. 
With Spain already in sight we decided to have some 
lunch in the village at the border. Because we were 
still slightly ahead of schedule we decided to visit the 
local beach for a while.
After lunch having stretched our legs we decided to 
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carry on. We passed the Spanish border and imme-
diately noticed the change into the typical Spanish 
scenery. A remarkable country having its typical prefe-
rences and tastes. And, about the outside temperature 
we didn’t have any complaint at all. Finally summer!
At the end of the day we drove right past our hotel, 
which did not happen to us before! We made the next 
exit bringing us right up to Hotel Quintana de Puente.
Apparently this hotel is also a major sleepover for 
Eurolines buses that drive back and forth to major 
destinations all over Europe.
After having enjoyed a great dinner we watched foo-
tball on television, since the Dutch team had to play 
a game against Brasil in the FIFA World Cup.
That night was unforgettable and we really laughed 
our asses off. The Spanish in the hotel were rather 
amused by these enthusiastic Dutchmen.
All and all, after the game it was already very late be-
fore we finally saw our beds. And the next day we had 
to drive all the way through to the Portuguese border.
 
13TH JULY 2014
Not having had too much sleep we all woke up with 
weary eyes. Thus, we sat down at our breakfast. After 
that we returned to our vehicles and prepared them 
for a long trip.
We really enjoyed the beauty of the Spanish landscape 
and even decided to take a short touristic route off the 

highway. We drove through the lusciousness of the 
Basque hillsides with an abundance of sunflowers.
Suddenly, I realized that I had been driving the same 
short route over and over in The Netherlands for a 
living and now I feel blessed being in the position of 
doing my job 2000 kilometres away from home driving 
through Spain. This is magnificent! It almost brings 
me to tears.
Carrying on toward Portugal we encounter another 
area full of steep mountains. This results in a kind of 
a cat-and-mouse game between Integro’s where one 
overtakes the other, but having to capitulate again at 
top speed.
We really had to use our increasing speed well at ti-
mes, but the steep slopes of the mountains appeared 
to be nasty hurdles to take for our buses. Even more 
than in the Pyrenees it seemed.
We had agreed to meet outside Guimarães - all ten 
of us - to be able to arrive at the Arriva offices all at 
the same time. And there we were... at 4 o’clock in 
the afternoon.
And the Arriva personnel gave us a great and warm 
welcome.
What they say at Arriva Portugal that they’re all one fa-
mily is absolutely true and that gave us a great feeling.
First we got an interesting tour around the offices 
of Arriva Guimarães and we got a chance to see the 
installations and maintenance garage.
Finally, we got guided toward our hotel where we could 
fresh up for a moment. But, no time to waste because 
next was a guided tour around the historical city. 
And what do you know... a minibus took us there to 
see many interesting places in Guimarães.
After the city tour we were invited at a restaurant 
where we got pampered with a copious dinner. And 
even here the television was tuned in to an exciting 
football game.
We got accompanied by a couple of wonderful people 
from Arriva Guimarães and we discussed the way we 
run Arriva in The Netherlands compared to our collea-
gues in Portugal. There was a lot to discuss, I tell you!
At the end of the evening we got brought back to our 
hotel, which was really fantastic with a lot of luxury! 

Every one of us had his own room with a gigantic bed, 
which made me feel like being king of the day.
We had a - hands down - gorgeous day, overloaded 
with lots of great new impressions. Tired but comple-
tely satisfied I switched off my bed lamp and went 
to sleep.
 
14TH JULY 2014
At dawn our alarm clocks sounded again and I decided 
to take a soothing shower!
After that, I went toward the dining area and found 
an enormous buffet waiting for us. We all joined at 
breakfast and after that will still had some spare time 
to go and explore trundling along the city. 
I joined another colleague and - off course - I took 
along my camera. I made some shots of the beauti-
ful city, but also of the local Arriva buses of the TUG 
municipal network. 
The weather was pretty hot in sun struck Guimarães! 
Around midday we gathered again at the hotel where 
we were going to be picked up by an Arriva bus to take 
us to the airport of Porto. We got packed and waited... 
and a magnificent Setra bus showed up.
The very kind driver took us to the airport along the 
fastest route. After arriving there I shake the driver’s 
hand and thanked him for a great drive.
We checked in at the gate and waited for our flight 
to depart for The Netherlands. Early evening, after 
having had a flawless flight, we arrived at our home 
airport of Schiphol again. That is when we each went 
our own way and where I joined my colleague in taking 
the train back home. Tired but content I finally hit my 
own bed, looking back at a successful and fantastic 
journey with our Integro’s.
Somehow it was a strange feeling to take ten buses 
somewhere else and returning with nothing. Felt a 
little like realizing you have forgotten your coat after 
returning home.
But definitely, we ended up having had a great new 
experience. In one word: fantastic!
That is why I thank Arriva from the bottom of my heart 
that they allowed my colleagues and I to be a part in 
this wonderful mission.

A passagem por Guimarães

A 
figura do Eng.º Carlos Cos-
ta, o Diretor de Operações 
da ARRIVA Portugal, já é 
conhecida de alguns dos 
colegas holandeses que se 

deslocaram às nossas instalações, e ele 
aguardava à porta das instalações pela 
chegada de todos.
Rapidamente se parquearam todos os veí-
culos tendo-se procedido como habitual 
nestes casos, o retirar de toda a documen-
tação de cada carro, ver se nada pessoal 
ficou esquecido e tirar a mala de viagem.
O Arjan Bouman, autor do texto da viagem, 
e o Nico Beekman levam como recordação 
dos carros em que trabalharam durante 
uns anos, as placas de identificação que 
estavam em cada um desses autocarros. 
São recordações que valem muito embora 

que aparentemente sejam bem simples.
A condutora Estela Miranda estava no Par-
que e aproveitou para mostrar o “seu” au-
tocarro à colega holandesa, este autocarro 
fez parte da série anterior a ter entrado 
em serviço e teve a mesma proveniência.
Não íamos deixar os nossos amigos 
irem embora sem a foto lembrança do 
momento, depois foram para o Hotel de 
Guimarães, onde ficaram hospedados. 
No dia seguinte pela manhã foram trans-
portados para o Aeroporto do Porto, a 
partir de onde voaram para Amesterdão.

Passage through
guimarães

The image of Mr Carlos Costa, Operations 
Director of ARRIVA Portugal, is already 
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known to some of our Dutch colleagues who visited our 
premises, as he was waiting for them at the entrance 
door of our premises.
Quickly all vehicles were parked and as usual all documents 
were taken out of the vehicle, it was checked to see if no-
thing personal was forgotten and luggage was taken out. 
Arjan Bouman, author of the text about the journey 
and Nico Beekman take with them as memories of 
the vehicles in which they worked for some years, the 
identification plates that were in each of these buses. 
These are memories that are worth much even though 
they might seem simple.
The driver Estela Miranda was in the park and took the 
chance to show “her” bus to the Dutch colleague, this 
bus that was part of the previous series having had the 
same origin.
We would not let our friends go away without the souvenir 
photo of the moment, after which they went to the hotel 
in Guimarães where they were staying.
The next morning they were brought to the airport of Porto 
to fly back to Amsterdam. “Quickly all

vehicles were 
parked

Preparação dos 
autocarros para serviço

U
ma das questões que muito 
poucos veem mas que é 
fundamental é o processo de 
preparação dos autocarros 
para a entrada ao serviço.

Os autocarros que chegaram da Holanda 
não nos são estranhos, sempre foram 
nossos, sabemos como foram cuidados 
e estamos conscientes das suas “vidas 
individuais”.
Contudo, antes de serem colocados ao 
serviço e enquanto decorre o processo 
regular de legalização para circulação, 
todos os autocarros passam por um pro-
cesso complexo de verificação de todos 
os defeitos e de algumas avarias que se 
possam identificar. Sendo uma máquina, 
por maior cuidado que se tenha, e na 
ARRIVA esse cuidado existe, há sempre 
imprevisíveis e como se sabe até quando 
chegam da fábrica podem trazer defeitos.
A primeira análise dos veículos fica a 
cuidado dos inspetores que vão verificar 
tudo o que é componente de cada au-
tocarro. Faz-se uma verificação precisa, 
como as que se fazem num Centro de 
Inspeções usando aparelhagem idêntica, 
que permite identificar qualquer questão 
susceptível.
Segue-se uma verificação por sistemas 
informáticos, aquilo a que chamam vul-
garmente “ligar o autocarro ao computa-
dor” e depois faz-se complementarmente 
uma análise visual. Mesmo depois de 
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equipados com novos pneus, verifica-se o 
aperto das rodas, mede-se o rasto de cada 
um dos pneus, verifica-se cada fusível, 
analisa-se o que não se vê, a direção, vê-
se de novo os travões, se faróis, e outras 
luzes exteriores estão bem, medem-se 
percentagens do anticongelante, coisa 
que muitos nem sabem que se fazem. Por 
não ser obrigatório, antes ou depois de 
todo este processo, trata-se de enviar o 
carro para a oficina de pintura e para a 
estofagem.
A nível da carroçaria um dos últimos 
trabalhos é a decoração do autocarro 
com logótipos e colocação de números 
de frota, listas, material de identificação, 
enquanto no seu interior se coloca a 
informação necessária.
Entretanto, na empresa e antes do veículo 
entrar ao serviço trata-se do seu interior, 
limpa-se tudo e limpa-se também o porão, 
colocam-se as cortinas, verifica-se no 
painel cada luz, se todas as campainhas 
tocam, experimenta-se exaustivamente 
tudo, e mesmo assim, por vezes lá passa 
algo. No fim de tudo isto o carro fica dis-
ponível para o Departamento de Tráfego 
o colocar ao serviço do cliente. 

Preparation of buses
for service

One of the questions that very few see 
which is essential is the process of prepa-

ring the buses to start operating.
The buses that arrived from Holland are 
not unknown, they have always been ours, 
we know how they were maintained and 
are aware of their individual lives.
However, before being put into service 
and while running the normal process 
of legalization, all buses go through a 

complex process of checking all defects 
and some damage that can be identified. 
Being a machine, and despite all the 
maintenance, and at ARRIVA this main-
tenance exists, there is always unpredic-
table things and as you know even when 
they arrive from the factory they can come 
with defects.
The first analysis of vehicle is done by 
the inspectors who will check every 
component of each bus. It is a thorough 
inspection such as the ones at the Ins-
pection centre using the same devices for 
identifying any issue that could appear. It 
is followed by a computer check, what is 
commonly called “connecting the bus to 
the computer” and then a complementary 
visual analysis is carried out. Even after 
having been equipped with new tires, the 
grip of the wheels is checked, the track of 
each tire is measured, each fuse is che-
cked, what cannot be seen is analysed, 
the steering, brakes are checked again, 
headlights, and other outdoor lights are 
checked, antifreeze percentages are 
measured, things that many do not even 
know that are done.
Because it is not mandatory, before or 
after this process, the bus is sent to the 
paint shop and to retrim.
At the level of the body one of the last 
things to do is the decoration of the bus 
with logos and putting the fleet numbers, 
lists, identification material, while inside 
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it is placed the necessary information.
Meanwhile at the company and before 
the vehicle is put into service the interior 
is prepared, everything inside the bus is 
cleaned, and the hold of the bus is also 
cleaned, curtains are hung up, each 
light is checked on the panel, it is tested 
if all bells ring, everything is thoroughly 
tested, and even then, sometimes we 
miss something.
After all this the vehicle is available to the 
Traffic Department to be put into service.

I
internacional

Luton Busway

I
naugurado há um ano o “Luton 
Busway” é uma forma revolucionária 
de transporte que permite a circulação 
em vias dedicadas e exclusivas. Para 
quem veja pela primeira vez, parece 

uma linha de comboio, eventualmente 
apresentando travessas. Sobre estas as-
sentam secções planas de betão com um 
rebordo que limita a direção do autocarro. 
O Busway de Luton é operado por quatro 
empresas tendo cabido à ARRIVA a liga-
ção entre o Aeroporto de Luton e a cidade, 
onde o serviço se liga ao caminho de ferro 
e a outros serviços de autocarro, com es-
pecial relevo para o serviço GREEN LINE 
757 que liga Luton ao centro de Londres; 
um serviço ARRIVA.
Luton é hoje o sexto maior aeroporto do 
Reino Unido, sendo um dos aeroportos de 
Londres, o que faz com que o serviço seja 
vital para o fluxo de passageiros.
Com este serviço, em apenas 15 minutos 
os seus passageiros chegam ao centro de 
Luton, evitando qualquer constrangimento 
de tráfego. O seu custo operativo é muito 
inferior ao serviço ferroviário e ambiental-
mente é igualmente muito bom, porque 
obviamente os veículos no serviço são o 
melhor disponível no que diz respeito a 
cuidado com o ambiente.
Falando historicamente, em Inglaterra o 
primeiro “Bus way” foi uma ligação tem-
porária experimental em Birmingham no 
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ano de 1984. Tinha apenas 600 metros e 
permitiu experimentar o sistema.
Na Alemanha a Cidade de Mannheim foi a 
primeira a experimentar o serviço, quando 
em maio de 1992 um serviço com estas 
características partilhava uma linha de 
carros eléctricos.
O Cambridgeshire Guided Busway que 
liga Cambridge a Huntingdon em Inglater-
ra é atualmente o maior “Guided Bus” do 
mundo percorrendo mais de 25 quilóme-
tros no conjunto das suas duas secções 
de operação, eixos originalmente usados 
por caminho de ferro.
O primeiro serviço a existir for a da Europa 
foi na Austrália onde o “Adelaide O-Bahn 
Busway” inaugurado em 1986 foi até à 
inauguração do sistema de Cambridge o 
maior serviço a nível mundial

Luton Busway

Inaugurated a year ago, the “Luton 
Busway” is a revolutionary transport link 
that allows circulation in segregated bus
-only roads. For those who see it for the 
first time, it looks like a train line, eventually 
with concrete sleepers. On these sleepers 
are placed flat sections of concrete with an 
edge which limits the direction of the bus.
The Busway Luton is operated by four 
companies and ARRIVA is in charge of 
the connection between Luton Airport 

and the city, where the service connects to 
the railway and to other bus services, with 
particular emphasis to the GREEN LINE 
757 service that connects Luton to central 
London - an ARRIVA service.
Luton is now the sixth largest airport in 
the United Kingdom, one of the London 
airports, which means that the service is 
essential to the flow of passengers.
With this service, in just 15 minutes 
passengers arrive to the centre of Luton 
thus avoiding any traffic constraints. Its 
operating cost is much lower than the 
rail service and environmentally it is also 
very good, because obviously vehicles in 
service are the best available with regard 
to care for the environment.
Historically speaking, in England the first 
“Bus way” was an experimental temporary 

connection in Birmingham in 1984. It was 
only 600 meters long and allowed to test 
the system.
In Germany, the city of Mannheim was the 
first to test the service, when in May 1992 a 
service with these characteristics shared 
a line with the tram.
The Cambridgeshire Guided Busway 
connecting Cambridge to Huntingdon in 
England is currently the largest “Guided 
Bus” in the world covering more than 25 
kilometres with its two operating sections, 
shafts originally used by the railway.
The first service to be operated outside 
Europe was in Australia where the “Ade-
laide O-Bahn Busway”, inaugurated in 
1986, was until the inauguration of the 
Cambridge system the greatest service 
worldwide.
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Prémios CSR

O
s prémios CSR  Corporate 
Social Responsability (Res-
ponsabilidade Social das 
Empresas) premeiam as 
empresas que integram 

responsabilidade social na sua forma de 
fazer negócios, atraindo todos os anos 
vários oradores de renome e profissionais 
de RSE. A ARRIVA Dinamarca foi a única 
empresa nomeada em duas categorias no 
evento deste ano e foi distinguida com am-
bos os prémios – o Prémio Pessoa RSE e 
o Prémio Diversidade RSE atribuídos pela 
Fundação Dinamarquesa de RSE, tendo 
demonstrado responsabilidade social de 
empresas a todos os níveis.
O compromisso da ARRIVA Dinamarca 
relativamente à responsabilidade social das 
empresas tem resultado na implementação 
de uma série de iniciativas nos últimos anos 
com vista a melhorar a diversidade e a saúde 
de seus funcionários. A mais notável é o 
programa de saúde chamado “Qualidade 
de Vida com ARRIVA”, onde os consultores 
de saúde ARRIVA viajam pelo país a oferecer 
exames de saúde e conselhos sobre estilo de 
vida, incluindo a medição da pressão arterial, 
orientação alimentar e cursos para deixar de 
fumar e saúde mental.
O director-geral Nikolaj Wendelboe está 
satisfeito com o reconhecimento dos 
esforços da ARRIVA Dinamarca: “Depois 
de termos sido nomeados em duas cate-
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gorias, tinhamos esperança de ganhar um 
dos prémios, mas não esperavamos ga-
nhar os dois. É absolutamente fantástico 
e homenageia os trabalhadores que fazem 
com que os seus colegas se sintam bem-
vindos todos os dias - independentemente 
da sua religião, etnia ou sexualidade.”
Acrescentou ainda que “a responsabilida-
de social das empresas é uma questão de 
ser um empregador consciente com um 
interesse genuíno na criação de melhores 
condições de vida para as gerações atuais 
e futuras. Os esforços são recompensados 
não apenas pelo aumento da satisfação 
dos funcionários e uma sociedade mais 
sustentável, mas também por melhores 
resultados financeiros para a empresa. 
Assistimos a isto todos os dias na ARRIVA 
e é por isso que faz sentido a todos os 
níveis trabalhar estrategicamente com a 
responsabilidade social das empresas.”
A ARRIVA Dinamarca tem atualmente um 
conselho de diversidade composto por 21 
gestores e funcionários que se reúnem 
duas vezes por ano para discutir questões 
atuais. A empresa também tem o seu 
próprio gestor de diversidade e todos os 
gestores têm formação em gestão da di-
versidade para garantir que as diferentes 
competências dos seus funcionários são 
bem aproveitadas. 

The CSR Awards

The CSR Awards celebrate companies that 
include social responsibility in their way of 

doing business, attracting a host of promi-
nent speakers and CSR professionals each 
year. As the only company nominated in 
two categories at this year’s event, ARRIVA 
Denmark was presented with both the CSR 
People Prize and the CSR Diversity Prize 
by the Danish CSR Foundation, having 
demonstrated corporate social responsi-
bility at all levels.
ARRIVA Denmark’s commitment to cor-
porate social responsibility has seen the 
company implement a number of initiati-
ves in recent years aimed at improving the 
diversity and health of its employees. The 
most notable has been a health program 
called ‘A Good Life with ARRIVA’ where 
ARRIVA health advisors travel the country 
offering health checks and lifestyle advice, 
including blood pressure measurement, 
dietary guidance and courses in smoking 
cessation and mental health.
Managing Director, Nikolaj Wendelboe is 
pleased to see ARRIVA Denmark’s efforts 
recognised: “Having been nominated in 
two categories, we had hoped that we 

would win one prize, but didn’t expect to 
win them both. It is absolutely fantastic 
and pays tribute to the employees that 
make their colleagues feel welcome every 
day – no matter their religion, ethnicity or 
sexuality.”
He added: “Corporate social responsibility 
is a question of being a conscientious em-
ployer with a genuine interest in creating 
better lives for current and future gene-
rations. The efforts are not only rewarded 
by increased employee satisfaction and a 
more sustainable society, but also by better 
financial results for the company. We see 
this every day in ARRIVA and that is why it 
makes sense on every level to work strate-
gically with corporate social responsibility.”
ARRIVA Denmark currently has a diversity 
board of 21 managers and employees that 
meet up twice a year to discuss current 
issues. The company also has its own 
diversity manager and all managers are 
trained in diversity management to ensure 
the different skill sets of its employees are 
put to good use.

ARRIVA premiada com “Lean and Green”

A 
Arriva Holanda foi distingui-
da com o prémio Lean and 
Green (eficiência ecológica 
e energética) atribuído por 
uma rede independente de 

empresas, governos e instituições de 
investigação que trabalham em conjunto 
para melhorar a mobilidade sustentável.
Lean and Green é um programa da Con-
nekt, uma rede público-privada indepen-
dente para a mobilidade sustentável na 
Holanda, que incentiva as organizações 
a adoptar Mobilidade Pessoal Lean and 
Green e a demostrar ativamente o seu 
compromisso no sentido de tornar a 
sua logística ou processo de mobilidade 
mais sustentável.
A ARRIVA é a primeira empresa de trans-
porte de passageiros na Holanda para 
receber o Prémio e demonstra também o 
compromisso da empresa em reduzir até 
20% as emissões de CO2 nos próximos 
cinco anos. Num esforço para incentivar 

5 years. In an effort to encourage more 
people to travel by bus and contribute 
towards a cleaner environment, Arriva 
passengers in Zuid-Holland can, on dis-
play of a special day pass, travel with a 
friend free of charge, while also receiving 
money-off vouchers to buy houseplants.
Anne Hettinga, Arriva Director of Nor-
thern Europe said: “Arriva gives high 
priority to sustainability and the Lean and 
Green Award will give us even greater 
motivation to pursue our strategy. Arriva 
cannot achieve its goal of shorten CO2 
reductions on its own: the more people 
who choose the bus over the car, the 
lower the CO2 emissions. By familia-
rizing our drivers with ‘the new way of 
driving’ and encouraging passengers to 
take the bus instead of the car, we intend 
to lower CO2 emissions per traveller.”
Ingrid de Bond, member of the provincial 
executive responsible for Traffic and 
Transport, also applauded the initiative: 
“The ambition of Arriva to provide sustai-
nable public transport in Zuid-Holland is 
worthy of praise.”

mais pessoas a viajar de autocarro e a con-
tribuir para um ambiente mais limpo, os 
passageiros da ARRIVA em Zuid-Holland 
podem, ao mostrar um passe especial de 
um dia, viajar com um amigo gratuitamen-
te, e também receber vales de desconto 
para comprar plantas de interior.
Anne Hettinga, Diretora da ARRIVA da 
Europa do Norte, disse que “a ARRIVA 
confere elevada prioridade à susten-
tabilidade e o Prémio Lean and Green 
vai-nos dar ainda mais motivação para 
prosseguir a nossa estratégia. A ARRIVA 
não consegue alcançar seu objetivo de 
reduzir as emissões de CO2 sozinha: 
quanto mais pessoas optarem pelo au-
tocarro em vez do carro, menores serão 
as emissões de CO2. Ao familiarizar 
nossos motoristas com “a nova forma 
de condução” e ao incentivar os pas-
sageiros a usar o autocarro em vez do 
carro, pretendemos reduzir as emissões 
de CO2 por passageiro.”
Ingrid de Bond, membro do conselho 
provincial responsável pelo Trânsito e 
Transportes, também aplaudiu a inicia-

tiva: “a ambição da ARRIVA em fornecer 
transportes públicos sustentáveis em 
Zuid-Holland é digna de louvor.”

Arriva receive the
lean and green award

Arriva Netherlands has been awarded 
a Lean and Green Award by an inde-
pendent network of companies, govern-
ments and research institutions working 
together to improve sustainable mobility.
Lean and Green is a programme of 
Connekt, an independent public-priva-
te network for sustainable mobility in 
the Netherlands, which encourages 
organizations to adopt Lean and Green 
Personal Mobility and actively show 
their commitment towards making 
their logistics or mobility process more 
sustainable.
Arriva is the first passenger transport 
company in the Netherlands to receive 
the Award and further demonstrates the 
company’s commitment to reducing CO2 
emissions by as much as 20% in the next 
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Confraternização ARRIVA 2014

decorreu em São Torcato e foi presidida 
pelo Senhor Padre Valentim Gonçalves.
Entretanto, o grupo distribuiu-se de 
novo pelos autocarros tendo-se des-
locado para a Quinta de São Vicente, 
local reservado exclusivamente para a 
confraternização.
As imagens que publicamos ilustram 
muito bem o saudável ambiente que se 
vive, onde todos são verdadeiros colegas 
e amigos de sempre.
No fim o Eng.º Carlos Costa dirigiu-se 
aos presentes em nome da adminis-
tração agradecendo a presença de 
todos, abordando questões prementes, 
agradecendo a boa organização desta 
festa e anunciando a confraternização 
de 2015.
Seguiu-se um dos momentos mais an-
siados, o bolo comemorativo e a música.
Pelo 13º ano consecutivo participamos 
num dia muito agradável, um grande 
momento de prazeroso convívio.

C
om as alterações ao calen-
dário que levaram a que o 
feriado que comemorava 
a recuperação da inde-
pendência de Portugal em 

1640 deixasse de ser um dia festivo, os 
responsáveis viram-se na necessidade 
de organizar em diferente data a confra-
ternização dos colaboradores da ARRIVA 
Portugal que se efetivou no passado dia 
6 de dezembro.
A estrutura do evento cinge-se habitual-
mente a um programa mais ou menos 
idêntico às edições anteriores.
Todos os participantes convergiram pela 
manhã ao edifício da sede da ARRIVA 
Portugal. Os autocarros começaram a 
chegar cerca das 10 horas da manhã. 
Organizou-se um lanchezinho e fez-se a 
habitual foto de grupo.
Este ano recuperou-se algo emotivo, 
uma missa em que foram lembrados os 
nossos colegas falecidos. Esta missa 

Uma vez por ano a grande família ARRIVA reúne-se para um 
salutar convívio, que começa logo pela manhã e compreende 
uma missa para homenagear colegas falecidos, almoço, 
música e muita alegria. Comissão organizadora Confraternização 2015

Como é hábito, em cada Confraternização, nomeiam-se os membros organizadores da seguinte. 
Assim, para o ano der 2015 a responsabilidade do evento fica a cargo dos nossos colegas Luís 
Ribeiro, João Costa, Rogério Silva, Ana Augusta, Paulo Maia, Fernando Azevedo, Paulo Trigo, 
Leandro Pereira, António Manuel e Estela Miranda. Não aparece na fotografia mas, também, o 
Sr. Jerónimo Freitas faz parte do grupo.
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tema capa
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Associação dos 
Funcionários
e Ex-Funcionários
do Grupo ARRIVA Portugal 
(Arriva, Tug e Tuf)

C
omunicamos a todos os Funcionários e 
Ex-Funcionários do Grupo ARRIVA Portu-
gal (ARRIVA, TUG e TUF) que, no segui-
mento do desafio lançado já no convívio 
do Grupo ARRIVA do ano passado (2013) 

para a constituição da Associação dos Funcionários 
e Ex-Funcionários do Grupo ARRIVA, ficou na altura 
definido que, caso não fosse constituída a Associação 
até ao próximo convívio (2014), nesse mesmo convívio 
(2014) ficaria definitivamente definido o destino a dar 
ao dinheiro da contribuição de todos os Funcionários 
e Ex-Funcionários, acumulado ao longo de vários anos 
(2007 até 2014).
Por unanimidade dos presentes no convívio deste ano 
(2014), ficou ainda definido que, caso não seja cons-
tituída formal e legalmente a Associação no prazo ex-
traordinário de 90 dias após a data do convívio, ou seja, 
até ao dia 06 de março de 2015, o dinheiro acumulado 
reverterá, na sua totalidade, para uma das seguintes 
instituições (Bombeiros Voluntários dos Concelhos 
onde o Grupo ARRIVA tem operação ou IPO Porto – Ins-
tituto Português de Oncologia do Porto) sob a forma de 

donativo dos Funcionários e Ex-Funcionários do Grupo 
ARRIVA Portugal (ARRIVA, TUG e TUF) em dinheiro.
No próprio dia do convívio foi efectuada uma votação 
individual escrita para escolher a associação beneficiá-
ria de todo o dinheiro acumulado. Para dar a mesma 
oportunidade aos Funcionários e Ex-Funcionários que 
não puderam estar presentes no convívio deste ano 
(2014), que tenham contribuído para a angariação do 
valor acumulado e que queiram expressar a sua opinião 
quanto à escolha da Instituição beneficiária através 
do seu voto, informamos que a votação estará aberta 
até ao dia 06 de março de 2015. Após essa data serão 
contabilizados todos os votos recolhidos, divulgada a 
lista individual de votação, o resultado da votação e 
qual a instituição que recolheu mais votos e que por 
consequência receberá todo o dinheiro acumulado. 
As declarações de voto estão já disponíveis e até 06 
de março de 2015 nos seguintes locais: Guimarães 
(recepção do Edifício Sede em Pinheiro) e Famalicão 
(escritórios locais).
 Participe nesta decisão tão importante que é de 
TODOS!
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sociedade
S

ta” pretende apresentar um conjunto de 
intervenções, no domínio da ilustração, 
com o intuito de promover uma reflexão 
sobre a linguagem urbana e corporizar o 
espaço criativo dos artistas envolvidos.
Paragens intervencionadas (ruas): 
Alameda da Universidade; Rua Teixeira 
Pascoais; Largo República Brasil; Largo 
Condessa de Mumadona; Alameda Abel 
Salazar; Rua Dr. R. Carvalho; Pavilhão 
Francisco de Holanda; Avenida de S. 
Gonçalo (Triângulo); Av. D. Afonso Hen-
riques; Alameda Dr. Mariano Felgueiras; 
Escola de Creixomil; Rua St. António; Av. 
D. João IV.
Artistas: Sérgio Sequeira; Sérgio Mar-
ques; Mariana Baldaia; Mafalda Neves; 
Tiago Tsou; Afonso Ferreira; Diana Mar-
tins; Filipa Areias; Eva Mendes. Parceria: 
ESAP

PERFORMANCES TEATRAIS
Com o objetivo de construir/conquis-
tar novas dinâmicas culturais, a ação 
“Performances teatrais” pretende apre-
sentar um conjunto de apontamentos 
artísticos, no domínio da mímica e 
“clowning”, contribuindo, desta forma, 
para o enriquecimento cultural do es-
paço público por excelência. A interação 
com o público e o carácter espontâneo 

A 
arte deve ter a capacidade 
de provocar as roturas ne-
cessárias que conduzam 
a novas formas de pensar 
e agir. “Sons e Tons” tem 

no seu horizonte esta renovação para 
que o espaço público não seja apenas 
espaço de passagem, mas também de 
permanência.
Esta iniciativa pretende invadir e colorir 
o espaço público com apontamentos 
artísticos pluridisciplinares (teatro/
dança/música/ilustração), contribuindo, 
desta forma, para uma comunicação-re-
flexão mais profícua com a população e 
visitantes.
Esta iniciativa foi organizada pela Câma-
ra Municipal de Guimarães, em parceria 
com ESAP, ARRIVA, CNE e JCDecaux.

INSTALAÇÃO/ILUSTRAÇÃO NAS 
PARAGENS DE AUTOCARRO
No espectro contemporâneo, as para-
gens de autocarro consagram-se como 
espaços de diversidade e confluência 
intergeracional, onde o fenómeno 
tempo consolida e reinterpreta as suas 
próprias metamorfoses, transparecendo 
os diferentes ritmos de vida, memórias 
e experiências herdadas. 
A ação “As paragens onde o tempo habi-

“Sons e Tons” tem como objetivo essencial a dinamização 
do espaço público enquanto espaço de encontro entre a 
arte e o cidadão, enquanto espaço de questionamento e 
de interpelação. Ao cruzar-se com o inusitado, o passante 
renova formas de estar e de se relacionar consigo próprio e 
com a sociedade em geral. 

11 Dez 2014 – 16 Jan 2015

Sons e Tons
em Guimarães

da ação apresenta-se como uma aposta 
incontornável no seio desta relação. 
Reina a boa disposição e cor! 
A ação decorre nas ruas e vielas da ci-
dade, com maior incidência nas zonas 
envolventes às paragens de autocarro. 
Artistas: Luís Gonzaga, Wagner Kosisck.

DANÇA CONTEMPORÂNEA 
Contrariando o clima de monotonia 
cristalizado nas paragens de autocarro, a 
Escola Soul Kool pretende invadir o espa-
ço público com atuações e coreografias 
contemporâneas, no domínio do hip-hop 
e soul. A ação assume o desígnio de fo-
mentar a interação com os transeuntes 
e o comércio local.
A atividade decorre nas ruas e vielas 
da cidade, com maior incidência nas 
zonas envolventes às paragens de au-
tocarro. Artistas: Francisco Almeida; 
Margarida Fontão; Íris Rodrigues; Ana 
Silva; Patrícia Oliveira; Catarina Olivei-
ra; Daniela Loureiro; Maria Macedo; 
Rafael Rodrigues; Ana Pereira; Mariana 
Fernandes; Bárbara Sousa; Joana Faria; 
Bruna Ribeiro; Francisca Fonseca; Maria 
Fernandes; Rodrigo Rodrigues; Ruben 
Da Cunha; Maria Fernandes; Susana 
Costa; Maria Pereira; Milena Maninho; 
Francisco Almeida.

ATUAÇÕES MUSICAIS NOS 
AUTOCARROS 
No espectro contemporâneo, os au-
tocarros consagram-se como palcos 
privilegiados de diversidade e confluên-
cia intergeracional, onde a dimensão 
temporal recupera o seu próprio espaço 
e ritmo.
A ação “Música nos autocarros” pre-
tende apresentar um conjunto de 200 
intervenções, no domínio da música, 
desenvolvidas por 60 artistas locais, 
com o intuito de promover uma reflexão 
sobre a linguagem urbana e requalificar 
a oferta cultural associada aos trajetos.
Por questões técnicas/logísticas, os 
trajetos selecionados nesta primeira 
experiência, abrangem os circuitos 
associados aos TUG.
Trajetos intervencionados: Azurém; Fer-
mentões; Silvares; Gondar; Candoso; 
Nespereira; Carvalhos; S. Roque; Belos 
Ares. Artistas: Augusto Corrente; Marco 
Ferreira; Ricardo Magalhães; Isabel Pinto 
Dos Santos; Ângela ES; João Silvestre; 
Inês Silva; Soraia Silva; Jorge Oliveira; 
Rui Pacheco; Pedro Araújo; Gonçalo Lobo 
Marques; Cláudio Pacheco; Rui Lobo; Rui 
Castro; Ricardo Costa; Rui Dias; Paulinho 
Almeida; Ana Moura; Francisco Marinho; 
Inês Freitas; Francisca Fernandes; Joana 
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Peixoto; Sandra Oliveira; Diogo Castro; 
Kika Pacheco; Kevin Mota; Ana Teixeira; 
João Oliveira; Luis Rocha; Alda Maga-
lhães; José Novais; Luis Miguel; Ana Ga-
briela; Ricardo Ribeiro; Cláudia Faria; Ana 
Ribeiro; Pedro Vale; Diogo Batista; Adriana 

Pereira; António Machado; Francisco Silva; 
Tecas; Ana Costa; Catarina Pacheco; Jose 
Martinho; Mário Gonçalves; Jorge Fernan-
des; Rui Vieira; Vitor Silva; Michel Oliveira; 
Ricardo Falcão; João Sousa.
Parceria: ARRIVA

pub

ILUMINAÇÃO DE NATAL
De 13 de dezembro a 12 de janeiro de 
2015, as artérias e praças de Guimarães 
enchem-se de tons.
Com o objetivo de assinalar a quadra 
natalícia e de decorar com motivos tra-

dicionais as principais praças e artérias 
comerciais/turísticas de Guimarães, as 
ornamentações de Natal possuem uma 
dimensão simbólica incontornável capaz 
de potenciar o imaginário coletivo da 
população e dos visitantes. 
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“Amar, sofrer, reparar” foi o programa que o Senhor lhe 
indicou. Especialmente nos últimos anos de vida, muitas 
pessoas, vindas de longe, atraídas pela fama de santidade, 
visitavam-na; muitas atribuíam a própria conversão aos seus 
conselhos. 

Beata 
Alexandrina Maria
da Costa

N
asceu em Balasar, Póvoa de Varzim, Ar-
quidiocese de Braga, no dia 30 de Março 
de 1904, e foi batizada no dia 2 de Abril, 
Sábado Santo. Foi educada cristãmente 
pela mãe, junto com a irmã Deolinda. 

Alexandrina viveu em casa até aos 7 anos. Depois foi 
para uma pensão dum marceneiro na Póvoa de Varzim 
a fim de frequentar a escola primária que não existia 
em Balasar. Fez a primeira comunhão na sua terra natal 
em 1911 e no ano seguinte recebeu o sacramento da 
Crisma pelo Bispo do Porto.
Passados 18 meses, voltou a Balasar e foi morar com 
a mãe e a irmã na localidade do “Calvário”, onde irá 
permanecer até à morte.
Robusta de constituição física, começou a trabalhar 
nos campos, equiparando-se aos homens e a ganhar 
o mesmo que eles. A sua infância foi muito viva: do-
tada de temperamento feliz e comunicativo, era muito 
querida pelas colegas. Aos 12 anos, porém, adoeceu: 
uma grave infecção (uma febre tifoide, talvez) colocou-a 
quase à morte. Superou a doença, mas a sua saúde 
ficou abalada para sempre.
Aos 14 anos aconteceu um facto que seria decisivo 
para a sua vida.
Era Sábado Santo de 1918. Nesse dia, ela, a irmã 
Deolinda e mais uma mocinha aprendiz, estavam a 
trabalhar de costura, quando perceberam que três 
homens tentavam a entrar na sala onde se encontra-
vam. Embora estivessem fechadas, os três homens 
forçaram as portas e conseguiram entrar. Alexandrina, 
para salvar a sua pureza ameaçada, não hesitou em 
atirar-se pela janela, de uma altura de quatro metros. 

As consequências foram terríveis, embora não ime-
diatas. De facto, as várias visitas médicas a que foi 
sucessivamente submetida diagnosticaram, cada vez 
com maior clareza, um facto irreversível.
Até aos 19 anos pôde ainda arrastar-se até a igreja, 
onde gostava de ficar recolhida, com grande admira-
ção das pessoas. A paralisia foi avançando cada vez 
mais, até que as dores se tornaram insuportáveis; as 
articulações perderam qualquer movimento; e ela ficou 
completamente paralisada. Era o dia 14 de abril de 1925 
quando Alexandrina ficou definitivamente de cama. Ali 
haveria de passar os restantes 30 anos de sua vida.
Até 1928 não deixou de pedir a Deus, por intercessão 
de Nossa Senhora, a graça da cura, prometendo que se 
sarasse partiria para as missões. Depois compreendeu 
que a sua vocação era o sofrimento. Abraçou-a pron-
tamente. Dizia: “Nossa Senhora concedeu-me uma 
graça ainda maior. Depois da resignação deu-me a 
conformidade completa à vontade de Deus e, por fim, 
o desejo de sofrer”.
São desse período os primeiros fenómenos místicos: 
Alexandrina iniciou uma vida de grande união com 
Cristo nos Tabernáculos, por meio de Nossa Senhora. 
Um dia em que estava só, veio-lhe subitamente este 
pensamento: “Jesus, tu és prisioneiro no Tabernáculo. E 
eu por tua vontade prisioneira na minha cama. Far-nos
-emos companhia”. Desde então começou a primeira 
missão: ser como a lâmpada do Tabernáculo. Passava 
as noites como em peregrinação de Tabernáculo em 
Tabernáculo. Em cada Missa oferecia-se ao Eterno 
Pai como vítima pelos pecadores, junto com Jesus e 
segundo as suas intenções.

Quanto mais clara se tornava a sua vocação de vítima 
tanto mais crescia nela o amor ao sofrimento. Com-
prometeu-se com voto a fazer sempre o que fosse 
mais perfeito.
De sexta-feira, 3 de Outubro de 1938 a 24 de Março 
de 1942, ou seja por 182 vezes, viveu, em todas as 
sextas-feiras, os sofrimentos da Paixão: Alexandrina, 
superando o estado habitual de paralisia, descia da 
cama e com movimentos e gestos, acompanhados de 
angustiantes dores, repetia, por três horas e meia, os 
diversos momentos da Via Crucis.
“Amar, sofrer, reparar” foi o programa que o Senhor 
lhe indicou. Desde 1934, a convite do padre jesuíta 
Mariano Pinho, que a dirigiu espiritualmente até 1941, 
Alexandrina punha por escrito tudo quanto, vez por vez, 
lhe dizia Jesus.
Em 1936, por ordem de Jesus, pediu ao Santo Padre, 
através do P. Pinho, a consagração do mundo ao Co-
ração Imaculado de Maria. Este pedido foi renovado 
várias vezes até 1941, pelo que a Santa Sé interrogou 
três vezes o Arcebispo de Braga a respeito de Alexan-
drina. No dia 31 de Outubro de 1942, Pio XII consagrou 
o mundo ao Coração Imaculado de Maria com uma 
mensagem transmitida de Fátima em língua portugue-
sa. Este ato foi repetido em Roma na Basílica de São 
Pedro no dia 8 de Dezembro do mesmo ano de 1942.
Depois de 27 de Março de 1942, Alexandrina deixou 
de se alimentar, vivendo exclusivamente da Eucaristia. 
Em 1943, por quarenta dias e quarenta noites, foram 
rigorosamente controlados por médicos o jejum abso-
luto e a anúria, no hospital da Foz do Douro, no Porto.
Em 1944, o novo director espiritual, P. Umberto 

texto Vaticano
fotos Marco António Lindo

destinos
D
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Pasquale, salesiano, após constatar a 
profundidade espiritual a que tinha che-
gado, animou Alexandrina a continuar a 
ditar o seu diário; fê-lo com espírito de 
obediência até à morte. No mesmo ano 
de 1944 Alexandrina inscreveu-se na 
União dos Cooperadores Salesianos. E 
quis pôr o seu diploma de Cooperadora 
“em lugar bem visível a fim de o ter 
sempre debaixo dos olhos” e colaborar 
com o seu sofrimento e as suas orações 
para a salvação das almas, sobretudo 
juvenis. Rezou e sofreu pela santificação 
dos Cooperadores Salesianos de todo 
o mundo.
Apesar dos sofrimentos, continuava a 
dedicar-se aos problemas dos pobres, 
do bem espiritual dos paroquianos e de 
muitas outras pessoas que a ela recor-
riam. Promoveu em sua paróquia tríduos 
e horas de adoração.
Especialmente nos últimos anos de vida, 
muitas pessoas, vindas de longe, atraí-

por toda a eternidade! Ele é tão bom!... 
Amai-O! Amai-O! Basta de pecar!”.
É a síntese da sua vida gasta exclusiva-
mente para salvar as almas.
No Porto, na tarde do dia 15 de Outubro, 

das pela fama de santidade, visitavam-
na; muitas atribuíam a própria conversão 
aos seus conselhos.
Em 1950, Alexandrina festejou o 25º ano 
de sua imobilidade. E em 7 de Janeiro 
de 1955 foi-lhe preanunciado que aquele 
seria o ano da sua morte. De facto, dia 
12 de Outubro quis receber a unção dos 
enfermos. E dia 13, aniversário da última 
aparição de N. Sra. de Fátima, ouviram-
na exclamar: “Sou feliz porque vou para 
o céu”. Às 19h30 expirou.
Sobre a sua campa podem ler-se estas 
palavras por ela tão desejadas:
“Pecadores, se as cinzas do meu corpo 
puderem ser úteis para a vossa salvação, 
aproximai-vos: passai todos por cima 
delas, pisai-as até desaparecerem, mas 
não pequeis mais! Não ofendais mais o 
nosso Jesus! Pecadores, queria dizer-vos 
tantas coisas. Não bastaria este grande 
cemitério para escrevê-las todas! Con-
vertei-vos! Não queirais perder a Jesus 

os vendedores de flores viram-se sem ne-
nhuma flor branca porque todas tinham 
sido vendidas para a homenagem floral 
a Alexandrina, que tinha sido a rosa 
branca de Jesus.
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É 
a 28 de maio de 1908 que nas-
ce Ian Fleming em Londres. 
Jornalista, escritor britânico e 
criador da mítica personagem 
James Bond.

Em 1914 frequentou a Durnford School. 
Esta experiência não foi muito feliz para 
Ian, visto ser vítima de maus tratos e 
intimidações por parte dos colegas.
Em 1917 a sua vida fica marcada pela 
morte do pai, Valentine Fleming, morto 
em combate pela artilharia alemã.
Em 1921 foi estudar para Eton College. 
Destacou-se no atletismo. Foi também 
o editor da revista escolar “The Wyvern”. 
Nessa época Ian foi criticado pelo seu 
modo de vida, boémio e de muitas 
mulheres e o seu senhorio conseguiu 
até convencer a sua mãe a colocá-lo na 
Real Academia Militar de Sandhurst. Ian 
lá passa cerca de um ano e sai em 1927 
desta Academia, sem conseguir uma 
patente pois contrai gonorreia. Neste 

de Bottomes. Apaixonados, ficam noivos 
em 1931, mas a mãe de Fleming não 
aprova este namoro e fá-lo terminar a 
sua relação.
Inscreve-se para entrar no Foreign and 
Commonwealth Office mas chumba 
nas provas e, mais uma vez, a sua mãe 
intervém entrando em contacto com Sir 
Roderick Jones, chefe da agência de 
notícias Reuters. Assim, em Outubro 
do ano de 1931, Ian começa a trabalhar 
com subeditor e jornalista da mesma. 
Também, em muito, pressionado fami-
liarmente, Ian trabalhou ainda como 
banqueiro, corretor de ações, mas em 
nada parecia bem sucedido. A mudança 
dá-se, em 1939, aquando do início da 
Segunda Guerra Mundial. É chamado 
para assistente pessoal de John Henry 
Godfrey, Diretor dos Serviços Secretos 
da Marinha. Neste posto, Fleming 
mostra-se uma mais valia, capaz de 
organizações estratégicas e olho atento 

para pormenores, destacando-se na 
administração. Sendo Godfrey alguém 
com inimigos no círculo governativo, 
Fleming dedicava-se às relações entre 
Godfrey e os membros responsáveis 
pelos Serviços Secretos e afins. 
É responsável pela operação Golden-Eye 
e cria uma unidade de nome 30 Assault 
Unit. É a trabalhar neste âmbito que 
Ian, anos depois, se baseia para criar 
aquela que será, até aos dias de hoje, 
a personagem de espionagem mais 
famosa do mundo: James Bond. É no 
espaço de dois meses, no ano de 1952 
que Ian escreve o seu primeiro romance 
de espionagem: Casino Royale.
Casa-se com Ann Charteris e juntos têm 
um filho, Caspar.
Homem de hábitos boémios, de bebida 
e fumador, morre em 1964 com 56 anos, 
vítima de um ataque cardíaco.
Postumamente ainda são editadas duas 
das suas obras. “Ian trabalhou 

ainda como 
banqueiro e 
corretor de 
ações.

ano é enviado para uma pequena escola 
privada na Áustria, administrada por um 
espião britânico. 
Deu seguimento aos seus estudos com 
passagens breves pelas Universidades 
de Munique e de Genebra. Quando 
estava em Genebra apaixona-se e inicia 
um romance com Monique Panchaud 

O “pai” de James Bond

texto Mafalda Raínho
fonte D.R.

L
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Ian Fleming
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007 – Músicas secretas
O famoso tema de abertura do 007 nasceu com o primeiro filme, o “Dr. No”. É de um tempo tal que o crédito de autoria 
é aparentemente de um tal Monty Norman, um fulano que compunha de vez em quando, tinha uma pseudo orquestra, 
cantava de vez em quando, mas que à conta deste tema musical conseguiu facturar quase 500.000 euros em direitos. 

o terem que saber por causa do futebol, 
mas o tema do 007 é outra coisa.
Aquele tema famoso de abertura nas-
ceu com o primeiro filme, o “Dr. No”. É 
de um tempo tal que o crédito de auto-
ria é aparentemente de um tal Monty 
Norman, um fulano que compunha 
de vez em quando, tinha uma pseudo 
orquestra, cantava de vez em quando, 
mas que à conta deste tema musical 
conseguiu facturar quase 500.000 
Euros em direitos, ou “royalties” em 
português. Mesmo assim, para o filme 
o tema é tocado pela orquestra do John 
Barry que fez uns arranjos no tema, 
mas que a partir daqui fez a música 
para mais dez filmes do agente secreto, 
entre as quais para “Da Rússia com 
amor” que chegou a estar na tabela de 
“single” mais vendidos onde chegou 
ao 43º lugar, “Goldfinger”, “Só Se Vive 
Duas Vezes” “Ao Serviço Secreto de 

O 
Papzz deixava-me ver fil-
mes do 007 porque dizia 
que eram filmes cómicos. 
Eu era bastante mais pe-
quena que hoje e algumas 

das cenas com explosões e tiros ainda 
me afligiam. Depois deixaram de afligir 
e até passei a achar muito educativas, 
mas o que mais me foi ficando, é claro 
que foi a música. 
A maior parte das pessoas não dá valor 
à música de filmes, ainda por cima por-
que muitos são orquestrais. Não é este 
caso mas havia uma série na televisão, 
o Miami Vice, alguém sabe de quem é 
a música toda, do grande Jan Hammer, 
um músico fabuloso que aos quatro 
anos já tocava piano. 
A música do 007 não deixou de assim 
ser durante anos, até que finalmente 
se converteu numa quase cultura. Há 
quem não soubesse a hino nacional até 

texto Mónica Lindo
fotos D.R.

M
musik

by mokzz

Sua Majestade” “Os Diamantes São 
Eternos” ou “Octopussy”; ainda são 25 
anos de músicas.
Foi com o “Golfinger” que esse reconhe-
cimento se torna mesmo significativo 
ao atingir o topo de listas de vendas 
e mantendo esse lugar por setenta 
semanas. O tema era cantado por uma 
senhora muito importante no mundo 
musical de época, Shirley Bassey. Foi à 
40 anos e mantem-se atual. A partir daí 
a Shiley Bassey também se fartou de ga-
nhar dinheirito já que cantou mais uns 
dois ou três temas para outros filmes 
entre os quais outro que também ficou 
na memória colectiva, o “Diamonds 
are forever”.
No entanto, há um de que gosto bas-
tante e que por acaso houve mais quem 
gostasse. Chegou a ser nomeado para 
um Oscar, “Live and let die”, do Paul 
McCartney, conseguiu até uma posi-

ção melhor nas vendas nos Estados 
Unidos, onde chegou a segundo lugar, 
enquanto que em Inglaterra não passou 
do sétimo.
“Nobody Does It Better” cantado pela 
Carly Simon ou “For Your Eyes Only”, 
pela Sheena Easton e ainda os Duran 
Duran com o tema para “A View To A 
Kill” são referências absolutas.
Como não tenho espaço para mais, vou 
já para o tema que menos gosto, mas 
quem sou eu? Skyfall interpretado pela 
Adele até recebeu a porcaria do Oscar 
para melhor tema original para um 
filme em 2013.
Há nos filmes quase sempre mais um 
ou outro tema que nos ficam no ouvi-
do, como é o caso de “If There Was a 
Man” interpretado pelos Pretenders da 
Crissie Hinde. Ainda há a K D Lang com 
“Surrender”. 
Já chega; Xauz.
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Quem é a Pattie Boyd?
No dia de Natal de 1965, George Harrison pede-a 
formalmente em casamento. Casam-se em 21 de janeiro de 
1966 sendo padrinho o Paul McCartney.

de Natal de 1965 o George pede-a for-
malmente em casamento. Casam-se em 
21 de janeiro de 1966 sendo padrinho o 
Paul McCartney.
Finalmente chegamos a 1968 quando o 
George estava com os Beatles em estúdio 
a tratar de fazer o “White Album”. 
Há uma pausa no estúdio, o Paul tinha 
ido às compras, ou fumar uma cena, 
quando lhe dá um ataque de paixão. 
Lembrando eventualmente o primeiro 
verso do tema do James Taylor, escreve 
a canção “Something”, que começa 
com “Something in the Way She Moves, 
Attracts me like no other lover” é fofinho. 
“What is life” é outro dos temas que ele 
escreve inspirado nela. “But my love is 
there for you any time of day”, literal-
mente, o meu amor é por ti a qualquer 
hora do dia, é minimamente romântico 
e demonstrativo.
Mas a confusão era mais ou menos per-
manente. Apenas quatro anos antes, em 
68, um grande amigo do George disse-lhe 
“Hey George I’m in Love With Your Wife”.
Vai daí e o amigo escreve esta canção, 
senta a Pattie à frente dele e diz que 
“tenho aqui um tema que gravei em tua 
honra; é para ti” coloca a cassete, ela 
ouve a música e no fim ela diz-lhe algo 
tipo “Isto é demais, inacreditável”
A Pattie tinha acabado de ouvir em pri-
meira mão “Layla”. Estava sentada ao 
lado do autor, o Eric Clapton. Ela ainda 
é casada com George, fica emocionada, 
mas não vai com o Eric Clapton, o que o 
vai afectar extremamente. 
Passam uns anos e nos fins de 1972 o 
casamento anda oficialmente tremido 
porque a Pattie anda embrulhada com 
o Ronnie Wood, na altura guitarrista dos 
“Faces”, e que depois foi para os Rolling 
Stones. Tanta experiência profunda até 
pode parecer mal, mas pronto, afinal o 
George andava com a mulher do Ringo. 
Nestes quatro anos e por causa de não 
ser possível a relação, o Eric fecha-se em 
casa a consumir heroína desenfreada-

U
m destes dias tava a explicar 
ao Editorzinho do Jornal que 
me recuso a escrever sobre 
o Bryan Johnson e sobre os 
AC/DC; detesto-os, sempre 

os detestei.
Enquanto discutíamos estava a dar 
George Harrison no PC. Então o Papzz 
começou a contar-me uma daquelas 
histórias infindáveis a propósito do tema 
“Something”.
Em 1968 uma das grandes lendas do 
rock britânico, o James Taylor, escreveu 
um tema a que chamou “Something in 
the Way She Moves”. O George Harrison 
era um admirador do James e esse tema 
vai inspirá-lo para escrever uma canção 
que virá a sair no Álbum dos Beatles 
“Abbey Road”, publicado no ano seguin-
te. O próprio James Taylor declarou mais 
tarde que nunca por sombras pensava 
que o George tivesse tido qualquer in-
tenção de o plagiar, ainda mais porque 
o tema era verdadeiramente diferente.
Recuando uns tempinhos vamos encon-
trar a Patricia Anne Boyd, Pattie para os 
amigos, em 1964 no filme dos Beatles “A 
Hard Day’s Night” onde faz o papel de 
uma menina de escola (com 19 anos?) 
que em todo o filme aparece dois segun-
dos e diz “Prisoners?”. E pronto, a histó-
ria acabava aqui se não fosse o George 
Harrison ter ficado apaixonadíssimo por 
ela. Como ela estava meio casada com 
um fotógrafo famoso da época, disse 
ao George que “no”. Entretanto, pensou 
melhor e dias depois, só dias, a sério, 
mandou o fotógrafo ver se tava a chover, 
e disse ao George “yes”.
Não foi assim tão simples eu sei, mas 
não vale a pena tar com grandes deta-
lhes porque ninguém vai ler isto. 
A cena é altamente. O George vira-se 
para a Pattie e diz-lhe “Casas comigo? 
E mesmo que não cases, jantas comigo 
hoje?”. Foram então até ao Garrick Club 
que pertencia ao Brian Epstein que era 
na altura o agente dos Beatles. No dia 

mente; e copos.
Em 1974 finalmente a Pattie vai viver com 
o Eric Clapton, casam em 1979, acabam 
por se separar em 1984 e divorciar em 89. 
Mesmo assim o Eric ainda lhe virá a dedi-
car mais um tema, “Wonderful Tonight”. 
A vida comum era complexa de se su-
portar já que o vício de Eric por droga 
e álcool não tinha parado. Além disso, 
o Eric também não para de a trair. No 
acordo de divórcio lê-se a determinado 
passo, “infidelity and unreasonable beha-
viour”, infidelidade e comportamento não 
razoável”.

A gota que tinha feito transbordar o copo 
tinha sido o envolvimento dele com a mo-
delo italiana Lory del Santo que entretan-
to engravidou do Eric Clapton. Em agosto 
de 1986 o menino nasce, e chamam-lhe 
Connor. Em 1991 agora com pouco mais 
de quatro anos, estava à janela em casa 
do pai em Nova Iorque, quando caiu do 
53º andar, morrendo.
Em memória ao seu filho, Eric Clapton 
escreveu “Tears in Heaven”, mas como 
dizia o meu avô, “isso já é outra história”. 
E depois disto tudo, a minha geração é 
que é a perdida… Crazy.

pub
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R
religião

texto e fotos Marco António Lindo

A Aldeia dos 
Presépios 2014

P
ara a inauguração juntou-se 
toda a freguesia que se uniu 
ao grande dinamizador da 
ideia, o Padre Luís Fernandes 
acompanhado no local pelo 

Presidente da Junta de Garfe, Paulo 
Ferreira. Estiveram presentes no ato, o 
Bispo auxiliar de Braga, Cónego Senra 
Coelho e D. Jorge Ortiga, Arcebispo de 
Braga, Manuel Batista, Presidente da 
Câmara Municipal da Póvoa de Lanho-
so, Gabriela Fonseca, Vice-presidente, 
bem como os Vereadores Armando 
Fernandes, André Rodrigues e Frederico 
Castro, e ainda o Presidente da Mesa 
da Assembleia Municipal, Amândio 
Oliveira. 
De relevo o facto que um filho de Garfe, 
o Presidente da Comissão Executiva da 
ARRIVA Portugal, Manuel Oliveira é este 
ano o Padrinho da Aldeia dos Presépios.
Presente esteve também o Presidente 
da Câmara de La Fare Les Oliviers, Oli-

vier Guirou. Lembramos que La Fare foi 
geminada com Garfe em 16 de outubro 
de 2011, conforme artigo publicado no 
ARRIVA Jornal na ocasião.
Para completar o evento em si, está 
a decorrer em paralelo na Casa Paro-
quial, a exposição da coleção pessoal 
de presépios do Padre Luís Fernandes. 
Lê-se na entrada que são mais de 500, 
mas na realidade são 620, de todos os 
tipos, tamanhos e materiais, uns muito 
clássicos, outros menos, mas em que 
todos mostram claramente a razão do 
presépio.
Seguiu-se uma representação teatral 
intitulada “Uma prenda de Natal”, peça 
interpretada por pessoas de Garfe com 
o apoio do Theatro Club da Póvoa de 
Lanhoso.
Todas as noites haverá uma missa em 
cada um dos lugares onde se encon-
tram Presépios, e nesta noite foi na 
Fonte do Milho Comenda, onde decor-

força e projeção” à Póvoa de Lanhoso 
como cartaz turístico com “inovação e 
criatividade”, assegurando que o Muni-
cípio tudo fará para que estas propostas 
continuem a evoluir e a melhorar de 
ano para ano. 
A 13ª edição conta com 15 presépios 
dispostos pelos distintos lugares da 
freguesia de Garfe, mas existe também 
um programa de animação cultural 
associado a este evento. Como habi-
tualmente, será celebrada uma missa 
junto de cada um dos exemplares. 
Uma das grandes novidades desta 
edição é o facto de passar a haver 
um “Padrinho”. E foi decido que em 
2014 o “Padrinho” é o senhor Manuel 
Santa Cruz Domingues Basto Oliveira, 
Presidente da Comissão Executiva da 
ARRIVA Portugal Norte.
Outra das novidades é a exposição de 
uma coleção privada do próprio Padre 
Luís Fernandes, com mais de 500 
presépios, patente no Salão Paroquial. 
Destaque também para o dia 27 que é a 
Noite de Fados e para o dia 3 de janeiro 
que é o Encontro Musical da Aldeia 
dos Presépios, propostas na Igreja 
Paroquial com início pelas 21h00. Aos 
domingos, haverá ainda uma Feirinha 
de Natal, nas imediações da igreja. 
O Presidente da Junta de Freguesia, 
Paulo Ferreira, destacou que esta ini-
ciativa “une a comunidade (...) as várias 
pessoas e os vários lugares que se agru-
pam e que se juntam para a construção 
destes presépios acabam por conviver 
entre si e isso é muito importante”. Por 
outro lado traz ao concelho milhares de 
pessoas, durante as três semanas em 
que está patente.

reu a missa estando presentes mais de 
cem pessoas.
A noite revela-se especial, porque mes-
mo no frio da noite, a oração, a presen-
ça de Cristo e uma noite estrelada, dão 
uma magia ainda maior ao momento.
Os Presépios cresceram, a qualidade do 
que se vê é cada vez melhor e é justa a 
referência a este espetacular aconteci-
mento pelo qual o Padre Luís bem pode 
sentir felicidade.
Garfe é um local no mapa.

GARFE - ALDEIA DOS PRESÉPIOS
Inserida na estratégia “Póvoa de Lanho-
so – A Estrela do Natal” promovida pela 
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 
está a exposição “Garfe – Aldeia dos 
Presépios”, patente até ao dia 4 de 
janeiro de 2015.
Para o Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista 
esta iniciativa é importante para “dar 

Outra das 
novidades é a 
exposição de uma 
coleção privada 
do próprio Padre 
Luís Fernandes, 
com mais de 500 
presépios
“

Garfe a pequena Freguesia do Concelho da Póvoa de Lanhoso, situada a pouco mais de 
sessenta quilómetros do Porto, encheu-se de convidados, ilustres participantes, que vieram 
de propósito para a abertura oficial de “Garfe a Aldeia dos Presépios 2014”. 
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Todas as noites haverá uma missa 
em cada um dos lugares onde se 
encontram Presépios“
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ARROZ DOCE MERENGADO

Ingredientes
1 embalagem de preparado para 
arroz doce 
1L de leite
85g de clara de ovo 
50g de açúcar em pó
1 colher de chá de sumo de 
limão 
100g de arroz carolino 

Preparação 
Dissolva o conteúdo da embalagem no 
leite, mexa bem e leve ao lume para 
ferver. Acrescente o arroz e deixe cozer, 
em lume brando (30-40 min.), mexendo 
ocasionalmente. Verta o arroz doce em 
tacinhas que possam ir ao forno e deixe 
arrefecer. Bata as claras até obter picos 
suaves, junte açúcar e limão e bata bem. 
Transfira o merengue para um saco pas-
teleiro e forme espirais altas sobre o arroz 
doce. Leve a forno pré-aquecido a 200ºC, 
até dourar levemente (5 min.).

ALETRIA DE MILHO DOCE

Ingredientes
160 g de aletria de milho 
180 g de açúcar  
4 gemas
600 ml de leite 
2 colheres de sopa de manteiga 
2 pedaços de casca de limão
1 pau de canela fino 
Canela em pó q.b.  
1 pitada de sal 

Preparação 
Coza a aletria em água com sal (4 min.). 
Escorra a água e reserve. À parte, aqueça o 
leite com casca de limão e pau de canela, 
depois junte aos poucos à aletria, mexendo 
sempre. Adicione manteiga, açúcar e deixe 
cozinhar 10 minutos. Retire do lume e cres-
cente as gemas (previamente batidas num 
pouco de leite frio), mexendo sempre. Leve 
a lume brando para engrossar um pouco 
por 2 min., sem deixar ferver. Ponha numa 
travessa, alise, deixe arrefecer e decore 
com canela. Sirva morno ou frio.

Com uma pitada
de modernidade...

S
sabores

receitas Nárwen’s Cuisine

Receitas para um Natal ainda mais saboroso!

COROA DE NATAL

Ingredientes
400g de farinha
1dl de leite morno 
60g de margarina
25g de fermento de padeiro 
fresco 
120g de açúcar
1 ovo grande
1 c. chá de aguardente 
50g de corintos e sultanas dou-
radas
25g de amêndoas laminadas
25g de nozes picadas grossei-
ramente
70g de frutas cristalizadas pi-
cadas
1 c. chá de açúcar baunilhado 

Preparação 
Dissolva o fermento no leite morno, 
aguarde 5 minutos. Num recipiente largo, 
deite a farinha e misture os açúcares, 
abra uma cavidade ao centro e verta o 
preparado de fermento. Amasse. Junte 
aguardente, ovo e margarina, amasse 
até obter uma massa elástica. Forme 
uma bola, cubra com um pano e deixe 
levedar cerca de 1.30h. Após este tempo, 
misture os frutos secos com os cristali-
zados e envolva-os na massa. Depois de 
bem amassado, abra uma cavidade no 
centro do círculo de massa e forme uma 
coroa. Disponha a massa num tabuleiro 
enfarinhado, cubra com um pano e deixe 
levedar por mais 30 minutos.
Leve ao forno (180ºC por 20 min.). Retire a 
coroa do forno, deixe arrefecer e polvilhe 
com icing sugar. Decore a gosto. 
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BOLO DE NATAL

Ingredientes
200g de manteiga
400g de farinha
150g de açúcar branco 
4 ovos médios
3 colheres de sopa de mel
45ml de vinho do Porto
2dl de sumo de laranja
Raspa de 1 laranja
45ml de aguardente
1 c. chá de fermento e outra de canela
250g de frutos secos picados
Sal e açúcar branco em pó q.b.

Preparação 
Unte a forma e pré-aqueça o forno a 180ºC. 
Junte frutos secos, sultanas, o Porto e a 
aguardente, envolva e reserve 10 minutos. 
Bata a manteiga com o açúcar, junte os 
ovos, raspa de laranja, sumo e mel, batendo 
sempre. Adicione farinha, fermento e canela. 
Incorpore a mistura de frutos secos e envolva 
muito bem. Verta a massa na forma e leve ao 
forno (40-50 min.). Quando o bolo estiver frio, 
polvilhe com açúcar em pó.

FORMIGOS DA CONSOADA

Ingredientes
3 carcaças grandes 
250 g de açúcar
250 ml de água
1/2 casca de laranja
1 pau de canela 
Leite q.b. 
4 gemas
2 c. sopa de vinho do Porto 
200 g de frutos secos 

Preparação
Parta o pão em pedaços para um recipiente 
fundo. Regue com um pouco de leite e deixe 
amolecer, esmagando com um garfo.Deite 
num tachinho água, açúcar, casca de laranja 
e pau de canela, deixe ferver por 3 minutos.
Descarte os sólidos, coe o caldo e leve-o 
novamente ao lume, junte o pão escorrido 
e envolva até levantar fervura. Junte frutos 
secos e gemas sem parar de mexer (3 min.). 
Acrescente Vinho do Porto envolva e deixe 
arrefecer.
Distribua por taças ou pratos.

BOLACHAS DE NATAL LIGHT 

Ingredientes
100g de creme vegetal de soja
60g de frutose 
225g de farinha de trigo
1 colher de chá de essência de 
baunilha
1 gema de ovo grande
10 ml de água fria

Preparação 
Bata o creme vegetal de soja com a fruto-
se até obter uma mistura fofa e cremosa. 
À parte, peneire a farinha e junte-a à 
mistura de açúcar e manteiga, batendo 
bem. Junte a gema, baunilha, água e mexa 
até homogeneizar. Estenda a massa sobre 
uma superfície enfarinhada e corte bola-
chas. Disponha-as no tabuleiro e leve-as 
ao forno (a 200ºC / 6-8 min.). Deixe as 
bolachas arrefecer completamente sobre 
uma grade antes de colocar a cobertura 
nas mesmas.

BOLO PODRE COM DOCE DE OVOS

Ingredientes
230 g de manteiga 
300 g de açúcar
5 ovos
300 g de farinha
1 c. chá de fermento em pó
1 c. chá de canela em pó 
1 c. chá de erva doce em pó 
1 laranja grande (sumo e raspa)
Doce de Ovos
150 g de açúcar, 150 ml de água, 
6 gemas.

Preparação 
Bata manteiga e açúcar até obter um creme. 
Junte os ovos, bata, junte farinha e fermento, 
canela e erva doce, envolva bem com uma 
vara de arames, incorpore o sumo e raspa 
de laranja, misturando bem. Verta a massa 
na forma e coloque no forno (180ºC/45 min.). 
Doce de ovos
Leve ao lume água com açúcar e casca de 
limão, mexa até dissolver, deixe arrefecer. À 
parte bata as gemas e junte à calda, envolven-
do devagar. Leve novamente ao lume, mexen-
do sempre até engrossar um pouco.
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V
vinhos

texto Revista Paixão pelo Vinho 
fotografias D.R.
seja responsável, beba com moderação

Adega da Faísca 
Best of Wine Tourism

A
tribuído pela rede Great 
Wine Capitals e formado 
pelas regiões produtoras de 
vinho mais conceituadas 
do Mundo, entre as quais 

se encontram as regiões dos Vinhos do 
Douro, do Porto e dos Vinhos Verdes, o 
Prémio Best of Wine Tourism premeia 
as melhores práticas do enoturismo a 
nível nacional e internacional.
A seleção dos premiados nacionais e 
internacionais deste concurso único é 
um momento de celebração da excelên-
cia do serviço em sete categorias que 
visam premiar as melhores práticas de 
enoturismo  a nível mundial.
A Adega Quinta da Faísca (Favaios), 
onde são produzidos os vinhos da Se-
cret Spot Wines, acabou de vencer, a 
nível nacional, o Prémio Best of Wine 
Tourism 2015, na categoria Arquitetura 
e Paisagem. 
A Adega, cuja construção original re-
monta a 1946, foi reconvertida de forma 
a possibilitar a vinificação de pequenas 
parcelas com o recurso a diferentes 

estilos de vinificação. Por outro lado, o 
elemento arquitectónico – construção 
em dois pisos – tão caraterísticos das 
adegas durienses, permite deslocar o 
vinho com o uso da gravidade. 
Assinada pelo arquiteto Carlos Casta-
nheira, a adega encontra-se integrada 
na paisagem, respeitando a envolvente 
duriense de xisto e granito, conjugada 
com materiais nobres, como a madeira 
e o vidro.
Seguindo a mesma filosofia que corpo-
riza o perfil dos vinhos da Secret Spot 
Wines – singulares, “handcraft” e fruto 
de um diálogo – a adega da Quinta da 
Faísca torna-se um lugar inspirador, em 
que a  nova vertente de enoturismo se 
destaca pelo acompanhamento perso-
nalizado aos visitantes. 
Vivenciar uma experiência sensorial 
única, onde se compreende o percurso 
da vinha ao vinho, tirando partido dos 
cinco sentidos, é o desafio lançado pela 
dupla Gonçalo Sousa Lopes (Eng.º agrí-
cola) e Rui Cunha (enólogo). Do sabor 
ao tato, da visão ao cheiro, e finalmente 

ao sabor, percorrer esta premiada ade-
ga é viver e compreender o vinho.
A ousadia e originalidade deste projeto 
passa ainda pela decoração usada 
na nave das barricas, com o recurso 
à pintura de grafites, o que cria uma 
atmosfera urbana que surpreende os vi-
sitantes.  Tanto neste como nos restan-
tes espaços é possível, com marcação 
prévia, a realização de refeições onde 
se poderá juntar num momento único 
a gastronomia e os vinhos.   
 
SECRET SPOT WINES
Para a criação da Secret Spot Wines, 
a escolha do local para a vinificação 
recaiu nesta adega, que permite con-
ciliar as tradicionais práticas vinícolas 
durienses com as mais modernas 
vertentes da enologia.  Simples e fun-
cional, aberta e quase um prolonga-
mento da Natureza que a rodeia, nesta 
adega agora premiada são vinificadas 
as uvas para vinhos como o Vale da 
Poupa ou Secret Spot, com um perfil 
organoléptico único e excelente relação 

preço/qualidade, cuja distribuição, em 
território nacional, é assegurada pela 
Decante Vinhos .  A Quinta da Faísca 
possui um total de 17 hectares de vinha, 
onde predominam as castas brancas 
– Moscatel Galego Branco, Gouveio, 
Viosinho, Verdelho, Rabigato, Códega, 
entre outras, e as tintas – Touriga Na-
cional, Touriga Franca, Tinta Amarela, 
Pinot Noir, entre outras.
Os Secret Spot Wines são ainda oriun-
dos de pequenas parcelas que ex-
pressam complexidade, elegância, e 
estrutura, fruto de vinhas muito velhas 
localizadas em diversos vales como 
Vale de Mendiz ou  Vale do Rio Torto, 
entre outros.  Com uma produção 
média anual de 65 mil litros, em 2013 a 
empresa faturou cerca de 350 mil euros, 
sendo que metade da sua produção 
é destinada à exportação, destacan-
do-se países como Alemanha, Suíça, 
Dinamarca, Finlândia e Liechenstein, 
e a nova aposta na internacionalização 
recai agora em mercados como Brasil, 
Estados Unidos e Canadá.
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QUINTA DO POÇO DO LOBO 

TINTO RESERVA 2011
MIOGO RESERVA 
BRUTO 2011

VILLA OEIRAS
10 ANOS

AVELEDA RESERVA DE 
FAMÍLIA BRANCO 2013

Villa Oeiras
Tesouro de Carcavelos

C
ostumava  cha -
mar-se Conde de 
Oeiras, mas agora 
chega ao mercado 
com nova imagem 

e novo nome: Villa Oeiras. Este é 
um vinho generoso da região de 
Carcavelos. Um sobrevivente à 
história e tradição, apadrinhado 
pela Câmara Municipal de Oei-
ras. Foi o Marquês de Pombal 
que, no século XIV, deu origem 
ao vinho Carcavelos, e o tornou 
famoso, tendo mesmo chegado 
a ser exportado. Mas, o facto é 
que, se a autarquia não tivesse 
assumido a posição de apostar 
na revitalização deste vinho (um 
dos quatro generosos portugue-
ses, a par do Porto, Madeira e 
Moscatel), tendo já investido 
mais de três milhões de euros, a 
sua extinção já teria sido anun-
ciada, pois já quase todas as 
vinhas desapareceram. Atual-
mente a Câmara de Oeiras gere 
12,5 hectares de vinha, metade 
do total dedicado à produção do 
vinho de Carcavelos.
A adega do Palácio do Marquês 
de Pombal é uma preciosidade, 
digna de visita, os jardins que a 
rodeiam estão a ser recupera-
dos, tornando o espaço ainda 
mais atrativo. O Villa Oeiras 
ficou nesta adega a estagiar 
durante 10 anos, em cascos de 
castanheiro e carvalho. Tiago 
Correia e Pedro Sá são os enó-
logos responsáveis por este 
vinho. Para o ano poderemos 
desfrutar também de um Villa 
Oeiras com 20 anos de estágio.

Região: Bairrada
Caves São João
Castas: Baga, Touriga Nacional, 
Cabernet Sauvignon
Preço: 12,00 euros
Nota de Prova:
De cor rubi, é denso. Tem um 
aroma perfeito, muito elegante, 
complexo. As notas balsâmicas 
em destaque, depois chegam 
os frutos pretos compotados, 
tosta bem integrada. Na boca é 
rico e envolvente, tem excelente 
acidez e frescura, taninos fir-
mes e promissores, especiado, 
tostado, tudo bem casado com 
a fruta, deixa um final prolonga-
do. Grande vinho!

Região: Vinho Verde
Vinhos Norte
Castas: Arinto e Loureiro.
Preço: 12,99 euros
Nota de Prova: 
Amarelo citrino, brilhante, tem 
bolha fina e cordão persis-
tente. No nariz é elegante, 
intenso em notas frutadas, 
com destaque para os frutos 
de pomar e os frutos secos, to-
que mineral. Na boca mostra 
personalidade, bem definido, 
com estrutura equilibrada, 
mantém a fruta e destaca-se 
pela frescura, deixa um final 
cativante a revelar grande 
potencial gastronómico.

Região: Carcavelos
Câmara de Oeiras
Castas: Arinto, Galego Dou-
rado e Ratinho.
Preço: 25,00 euros
Nota de Prova:
Apresenta cor amarelo 
dourado, tem aspecto lím-
pido e brilhante. No nariz 
revela aromas intensos em 
notas de frutos secos, mel 
e especiarias. É um vinho 
rico e guloso. Na boca tem 
bom corpo e volume, é muito 
harmonioso e persistente no 
final de boca. 

Região: Bairrada
Aveleda
Castas: Maria Gomes, Rabo de 
Ovelha, Chardonnay, Bical.
Preço: 11,99 euros
Nota de Prova: 
Amarelo palha com reflexos 
dourados, límpido. Aroma 
intenso; predominante em 
notas de frutos de polpa bran-
ca, citrinos maduros e tosta 
ligeira. Na boca é envolvente, 
concentrado, tem estrutura 
equilibrada, macio e fresco, a 
fruta muito bem harmonizada 
com a madeira que lhe confere 
elegância. Termina com um 
final persistente e sedutor.
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Como combater os 
excessos alimentares
cometidos nas festas?

O
s excessos do Natal e Ano 
Novo são praticamente 
impossíveis de evitar, mes-
mo para os que precisam 
de ter cuidados motivados 

pela Saúde.
Por exemplo: os que tendem a ter peso a 
mais ou celulite; os diabéticos (sobretu-
do os de tipo 2); os hipertensos; os que 
tem lípidos a mais no sangue (Colesterol, 
Triglicerideos), ou Ácido Úrico (gota); os 
cardíacos; os que sofrem do Fígado; os 
psoríaticos; os doentes auto imunes; os 
que sofrem de enxaquecas; os alérgi-
cos; os reumáticos; os deprimidos; os 
ansiosos; etc.
Na prática, em critérios de medicina chi-
nesa, qualquer doença pode ser atingida 
pelo mau uso dos alimentos.
Os excessos cometidos na época Natalí-
cia são: O abuso de alimentos em quan-
tidade; excesso de bebidas e comidas 
ricas em calorias e gorduras; excessos 
de substâncias ricas em açucares; ex-
cessos de álcool; excesso de sal.
Em todos estes excessos há um deno-
minador comum uma intoxicação global 
orgânica que pode piorar o problema de 
que padecem.

B
boa forma

texto Dr. Pedro Choy
fotos Shutterstock

Então “O remédio” deve passar pela 
desintoxicação.

Siga estes três conselhos:
1 - “Poção antitóxica”;
2 - Cuidados alimentares;
3 - Toca a mexer o corpo.

POÇÃO ANTITÓXICA
Uma receita natural e fácil de fazer em 
casa para desintoxicar (dose diária a 
beber ao longo do dia durante 7 dias).
Ingredientes: Água leve, tipo água do 
Luso (um litro e meio); sumo de limão 
(uma colher de sopa); mel (uma colher 
de chá) e sal grosso (3 grãos).
Preparação: Misturar bem durante um 
minuto, por exemplo, com recurso a um 
“mixer” tipo varinha mágica. O “mixer” 
pode ser substituído pelo instrumento 
usado para bater natas. E tem impor-
tância, porque induz uma dinamização 
Hanemaniana Homeopática à “poção” 
anti-tóxica.
Há razão para usar justamente o sumo 
de Limão, o mel, e o sal nestas doses 
funciona como se fosse uma “vacina” 
iniciando um ciclo de anti-toxinas pelo 
organismo.

CUIDADOS ALIMENTARES
Pessoas que estejam em manutenção 
(emagrecimento, celulite) se não con-
seguirem resistir às tentadoras calorias, 
devem cumprir regime durante uma 
semana, logo após as festividades. A 
regra é perder-se nessa semana, no mí-
nimo o que se ganhou a mais na época 
festiva. O regime tem por base ao almoço 
e jantar tentar comer só carne ou peixe 
e saladas ou hortaliças , não havendo 
limite para a quantidade. Nas outras 
refeições é fugir aos açucares.

MEXER O CORPO
Também pode passar por iniciar ou dar 
continuidade a uma pratica desportiva. 
Sabia que a marcha pode fazer perder 
mais peso do que correr? Que as pes-
soas com mais de 50 anos correm grave 
risco de lesionarem as articulações se 
correrem?
Mexer o corpo é procurar atividade física, 
evitar a cadeira e o sofá; fazer passeios a 
pé em passo acelerado, cuidar do jardim 
ou da horta, varrer a casa, subir ou des-
cer escadas, andar mais a pé quando se 
vai para o trabalho ou à escola.



NOVEMBRO-DEZEMBRO 2014 ARRIVA JORNAL  29  

S
saúde

texto AMI
fotos D.R.

Juntos, João e Maria do Rosário, viveram e alimentaram o 
amor vencendo todos os obstáculos. Atualmente privilegiam 
o conforto no Camélia Hotel Sénior.

Residência Sénior

N
o Portugal profundo há épo-
ca dos anos 30 era obrigató-
ria a separação de género 
nas escolas do Estado. Aqui, 
onde apenas alguns apren-

diam a ler e a escrever, não era permitido 
que meninos e meninas partilhassem 
mesmos espaços, brincassem juntos e 
sobretudo quebrava a convivência e cria-
ção de laços de afetividade entre eles.
Porém, partilhavam o que os levava à 
escola, o caminho, naquele tempo sem 
autocarro os miúdos iam a pé, era assim 
e não havia alternativa. Foi no percurso 
para a escola que entre encontros fur-
tuitos e olhares,  o Sr. João Pedro e  a 
Sra. D. Maria do Rosário se conheceram.
Foi neste “caminho” que em tenra idade 
decidiram unir-se, seguir no mesmo 
sentido, numa via única, unidos para 
vencer os desafios, partilhar dificuldades 
e serem felizes à sua maneira.
O Sr. João, refere com carinho: “ali, 
nasceu nosso AMOR”.
Tal como muitos outros nesta época, o 
Sr. João Pedro, nascido em 1936, aos 
11 anos trocou os bancos da escola 
pelo trabalho na forte industria têxtil da 
época. Havia muito trabalho, intensivo 
e melhor remunerado que os trabalhos 
da terra. Ficou-se pela quarta classe. Ho-
mem de convicções, princípios e valores 
de bem, honesto, amigo da família e da 
sua comunidade.
A Sra. D.Maria do Rosário, mais velha 

um ano que o Sr. João, nascida em 1935, 
aos seus 15 anos segui-lhe o exemplo, 
agora palmilhando novo caminho rumo 
à fabrica onde o Sr. João já trabalhava.
Foram 15 longos anos de namoro, hoje 
alguns casamentos não duram mais do 
que meia dúzia anos.  O Sr. João decidi-
ra pedir a Sra. D. Maria do Rosário em 
casamento, era por isso altura de unir 
os “trapos” e em comunhão seguir novo 
passo na vida de ambos. 
Respeitando o dever social da época, 
João cumpre o protocolo e pede ao Pai 
de Maria  do Rosário a sua mão em ca-
samento. Foi com entusiasmo que o pai 
acedeu ao pedido e deu a sua “bênção 
“ àquela união.  Hoje, o Sr. João, aos 78 
anos, recorda que assumir um compro-
misso de namoro naquele tempo era 
uma grande responsabilidade. 
O laço matrimonial deu-se a 6 de Dezem-
bro de 1959 na freguesia de Polvoreira. 
Foram viver durante algum tempo com 
a irmã de Maria do Rosário, era assim 
nestes tempos a rede familiar era supor-
te no arranque da vida. 
Juntos palmilharem um longo caminho, 
nem sempre fácil, tiveram de emigrar em 
busca de melhores condições  de vida. A 
saúde e saudade da pátria fizeram-nos re-
gressar, sempre em comunhão e, juntos, 
foram-se amparando mutuamente. Agora 
com 78 e 79 anos e três filhos, procuram 
nesta nova fase da sua vida de casal viver 
a sua velhice da melhor forma possível.

Os anos não perdoam diz o ditado popu-
lar,  Sr. João e Sra. D. Maria do Rosário 
não são exceção: uma vida de trabalho 
fabril, mais tarde no seu negócio próprio 
de restauração em Stº Amaro são am-
bos experiência vivida e sofrida de uma 
vida de trabalho intensa e esforçada só 
possível de aguentar dividindo o fardo. 
O Dezembro de 2013 trouxe uma nova 
etapa na vida deste casal, as diversas 
complicações de saúde que ambos 
padecem fizeram com que procurassem 
mais conforto e segurança pois viviam 
sós. Decidiram que ir viver com a filha se-
ria a solução mais confortável. Todavia, 
e tal como quando casaram decidiram 
voltar a seguir seu caminho, procura-
ram uma Residência Assistida onde 
encontrassem o conforto e segurança 
que tanto ansiavam num local onde pu-
dessem usufruir da privacidade do seu 
quarto, do conforto das instalações o do 
carinho dos seus profissionais.
No Camélia, o Sr. João e a Sra. D. Maria 
do Rosário encontraram exatamente 
tudo o que procuravam. Depois de vá-
rias visitas a residências seniores, foi 
o Camélia Hotel Sénior & Homes que 
os cativou, o calor humano de uma 
Residência foi a emoção que despertou 
a vontade de escolher o Camélia, onde 
estão a residir e onde partilham todas as 
suas rotinas. Os passeios pelos jardins 
são feitos de mãos dadas e a cantarem 
músicas que ambos conhecem. 

pub

Pedro ocupa os seus tempos livres a 
jogar ao dominó e Maria do Rosário 
ocupa-se com os trabalhos manuais, 
mas sempre a trocarem um olhar para 
saberem que tudo está a correr bem. 
Como afirma a Sra. D. Maria Rosário: 
“fazemos tudo juntos”. 
A adaptação de ambos foi muito fácil já 
que desde o início se sentiram em casa. 
“A nossa adaptação foi fácil. Primeiro pela 
disposição do quarto que não tem qualquer 
tipo de barreira arquitectónica. Segundo 
pela incansável equipa assistente,  desde 
a direção, aos enfermeiros, fisioterapeutas, 
os serviço de psicologia, animação, médi-
cos, auxiliares de ação médica, que repre-
sentam o carinho, conforto e segurança 
que em casa não sentíamos”. 
 “Felicitámos todos  os técnicos e res-
ponsáveis pelo Camélia Hotel Sénior & 
Homes pelos serviços que prestam a 
todos os seus residentes”. 
Terminamos como começamos, retra-
tando em letras o sentimento que une Sr. 
João Pedro e Sra. D. Maria do Rosário… 
“A minha mulher é muito importante 
na minha vida porque me acompanhou 
sempre no bem e no mal. Foi a ela que 
eu dediquei toda a minha vida”; “O meu 
marido é muito importante na minha 
vida pois sempre me mostrou o caminho 
certo a seguir, preocupa-se sempre com 
o meu bem-estar, é meu amigo e sei que 
gosta muito de mim”. 
Bem hajam….. 
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Aldeia Natal
Atividades | 5 a 28 de dezembro | 4,00 a 8,00 euros

N
a sua terceira edição, a 
“Aldeia Natal”, na Diver-
Lanhoso, vai decorrer às 
quintas, sextas, sábados 
e domingos. Os visitantes 

poderão encontrar a Casa do Brinque-
do, a Casa do Chocolate, a Casa do Pai 
Natal, o Mini-cinema, a Mini-discote-
ca, a Casa da Reciclagem e a Casa de 
Flocos de Neve. Uma das principais 
novidades é a presença de um circo 
durante todo o evento, período duran-
te o qual, quem preferir pode ainda 
optar por algumas das atividades 
regulares do Parque Aventura, como 
o slide, a mina labirinto, a escalada, 
o circuito de pontes e os trampolins. 
www.diver.com.pt

C
cartaz

Diverlanhoso - Póvoa de Lanhoso

Reisadas 
10 Jan | 21h30 | Entrada livre

C
antar os Reis constitui 
uma tradição ancestral 
do nosso povo, com in-
cidência particular nas 
aldeias, sendo intensa-

mente vivida nos primeiros dias de 
cada novo ano. Durante cerca de 15 
dias os caminhos do Concelho de 
Guimarães são calcorreados por “can-
tadores” que contribuem para manter 
uma tradição secular que importa 
salvaguardar. As Reisadas terminam, 
no Largo da Oliveira, com a atuação 
conjunta dos grupos participantes.
www.cm-guimaraes.pt 
www.guimaraesturismo.com  

Largo da Oliveira - Guimarães

Vida e Ficção
Camilianas
Exposição 3D |Até 22 De Fevereiro 2015 

M
ostra-se, pela primeira vez 
em Portugal, um conjunto 
de fotografias estereos-
cópicas em anáglifo res-
peitantes a residências 

de escritores. A exposição é composta 
por fotografias dos principais compar-
timentos da moradia de Camilo Castelo 
Branco, em São Miguel de Seide, e de 

Casa de Camilo - V.N. Famalicão

Dulce Pontes
Espetáculo | 17 de janeiro | 21H30 | 12,50 a 30,00 euros

“
Tantas portas abertas e vere-
das pelo Mundo, tanto espan-
to e bem querer e nada me 
basta sem este chão matriz 
que me viu nascer.”

 27 anos de Música a percorrer os 
palcos do Mundo, Dulce Pontes inicia 
2015 com o abraço mais desejado: 
Portugal. Uma viagem poético-mu-
sical entre o passado e o presente, 
com algumas pontes para o futuro. 
Pelo fado, o folclore, a música popular 
Portuguesa, a música Galaico-Portu-
guesa, de Martin Codax a Artur Pare-
des, de Fernando Pessoa a Horácio 
Ferrer, de Mikis Theodorakis a Linha-
res Barbosa, Dulce faz a travessia do 
Atlântico, tocando as orlas de África 

Coliseu do Porto

alguns lugares do concelho de Vila 
Nova de Famalicão que serviram de 
inspiração para os seus textos literá-
rios. Mostra de fantogramas de vários 
objetos de uso particular do escritor e 
de Ana Plácido.
Entradalivre
www.vilanovadefamalicao.org/_casa-
museu_de_camilo

e Brasil, com paragem obrigatória 
em temas que são clássicos da sua 
extensa carreira.
www.coliseudoporto.pt
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Janeiro será um mês em que estará fo-
cado(a) nas finanças. Oportunidades de 
crescimento nessa área podem aparecer, 
mas há que ter cuidado com o excesso 
de gastos. Sentirá uma necessidade de 
comprar artigos que forneçam um certo 
glamour à sua vida. Espere pelos saldos! 
Aproveite e compre algumas coisas no-
vas para a sua casa. Passe mais tempo 
com a família e com as crianças. Na vida 
profissional tudo se manterá igual. Evite 
gorduras e frutos e cuide-se mais.

CARNEIRO
21/03 A 20/04

Chegou a época que tanto gosta: o Natal. 
Aproveite o convívio com a família e os 
amigos, defina novas metas para o próximo 
ano. Situações virão até si solicitando o seu 
toque pessoal. Aproveite esta fase, pois, na 
medida que se expressar com abertura e 
tranquilidade, isso trará melhorias na vida 
financeira e no futuro. Poderá lançar-se 
em projetos de longo prazo e de grande 
extensão. Será convidado(a) a fazer parte 
de algo que está além do seu quotidiano. 
Aproveite a oportunidade!

TOURO
21/04 A 21/05

Período de reflexão e recolhimento para 
fundamentar os seus objetivos pessoais 
e profissionais. É importante que seja 
bastante honesto(a) consigo próprio para 
poder, no futuro, atuar com congruência. O 
sector das finanças anda algo atribulado, 
com gastos inesperados. Aproveite o mês 
de janeiro para realizar uma revisão nas 
finanças e tentar tapar o buraco por onde 
têm escoado recursos, livrando-se daquilo 
que é supérfluo. Faça isso, e os frutos serão 
promissores. Não descure o amor.

GÉMEOS
23/05 A 21/06

É o momento para curar velhas feridas e 
ajustar o compasso do casal em direção 
a um maior entendimento. Tenha cuidado 
para não realizar os ajustes do ponto de 
vista dos seus próprios interesses. Há uma 
promissora transformação na forma como 
conduz os seus relacionamentos, e se você 
aceitar essas mudanças, poderá consoli-
dar aquilo que tanto esperou em termos 
de parceria. Os amigos serão um ótimo 
referencial nesta fase. Nada irá mudar no 
emprego. É recomendável que poupe no 
combustível e ande mas de transportes 
públicos.

CARANGUEJO 
22/06 A 23/07

Será questionado sobre os caminhos que 
tem seguido na carreira. A pergunta que 
fará a si mesmo é se o seu trabalho real-
mente é o campo ideal para colocar em 
prática os seus mais profundos valores. 
É um momento de teste. As suas neces-
sidades íntimas falarão mais alto, e pode 
ser que muita coisa venha a parecer sem 
interesse. Procurará algo que satisfaça 
essas necessidades, desvinculando-se 
um pouco das coisas que até então estava 
acostumado(a) a apegar-se. Não deixe de 
dar atenção à pessoa amada. 

LEÃO
24/07 A 23/08

Promessa de romance. Será um momento 
ímpar na sua vida, caso ainda não tenha 
par. Irá conviver com pessoas novas na 
sua vida, aproveite e aprenda com elas, 
pois isso será útil no futuro. É um mo-
mento de expansão de horizontes, o que 
o(a) colocará num situação para a qual 
não está acostumado(a), que é deixar de 
preocupar-se com os detalhes para olhar 
para o todo, será uma boa ajuda para que 
possa vencer os próximos desafios pes-
soais e profissionais. Invista na dieta que 
tem estado a evitar. 

VIRGEM 
24/08 A 23/09

No final do ano fará um exame profundo 
ao seu ser. Colocará a luz da lanterna no 
porão interior em busca daquilo que tem 
causado problemas na sua vida. É hora de 
identificar aquilo que tem trazido aborreci-
mentos e encontrar meios de se desfazer 
dessa energia negativa. Por outro lado, 
sentirá uma necessidade de fugir para 
o trabalho, enterrando-se em atividades 
para não ter de fazer esta limpeza interior. 
Descubra-se! Não tenha medo e avance, 
prosseguindo com as novas metas. Vai 
valer a pena!

BALANÇA
24/09 A 22/10

Será uma boa fase nos relacionamentos a 
dois. Sentirá que poderá ajudar na parce-
ria, oferecendo carinho e generosidade, e 
se sentirá satisfeito(a) com isso. Não per-
mita relações possessivas e tente manter o 
controlo, mas tenha cuidado para não ma-
nipular e passar por cima dos direitos dos 
outros. Pode ser que sinta vontade viajar, e 
caso isso aconteça, aproveite o momento 
não só para relaxar mas, também, para 
descobrir novas culturas e civilizações. 
A sua vida profissional estará estável e a 
saúde também.

ESCORPIÃO  
23/10 A 22/11

Sentirá um grande tumulto interior. É algo 
que necessita ser compreendido e curado 
por meio de uma mudança de atitudes. 
Mudança que você se tem recusado a 
fazer, mas que será feita seja pelo amor ou 
pela dor. Não há como evitar! Estará mais 
propício(a) a gastar a sua energia criativa 
com o trabalho, quando, na verdade, de-
veria fazer isso cuidando do próprio corpo 
e do equilíbrio da sua saúde. Haverá uma 
melhoria nessa área, mas desde que não 
se dedique a certos excessos.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

Este é um momento do ano em que será 
essencial refletir sobre os sacrifícios que 
dedica a outras pessoas. Em assuntos 
materiais, decisões importantes sobre 
aquisições ou negócios são mais propen-
sas neste período. Tente não ser apanha-
do(a) pela ansiedade e pelo consumismo. 
Na vida afetiva, procure vencer antigos 
receios que impeçam de aproveitar o amor 
ou tratar assuntos com o seu par, se for 
comprometido(a). Não exagere nos doces 
de Natal.

CAPRICÓRNIO 
22/12 A 20/01

Bom momento para retomar contactos 
com amigos e vivenciar novos ambientes 
em grupo. A partir do dia 24 de Dezembro 
vai sentir uma energia diferente, com 
motivações intensas para projetos e des-
prendimento de antigas situações que 
só estagnaram a sua vida. Deixe de usar 
a desculpa da liberdade para aproveitar 
momentos especiais na vida amorosa ou 
mesmo para viver novos envolvimentos, se 
estiver só. Faça mais exercício físico.

AQUÁRIO 
21/01 A 19/02

Durante dezembro deverá expandir as-
suntos profissionais e lidar com novas 
responsabilidades, mas é indicado cau-
tela diante de sociedades ou relações 
em geral. Seu senso de solidariedade é 
uma virtude, mas não deve ser motivo 
para que abusem da sua boa vontade em 
relacionamentos, especialmente ao nível 
profissional. Recomponha as suas ener-
gias com meditação, artes ou tudo que 
revigore emocionalmente. Dê atenção à 
vida amorosa e ao seu par. 

PEIXES 
20/02 A 20/03

H
horóscopo




