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É um agrupamento artístico, 
cultural e regionalista fundado 
em 1920, embora um jornal da 
época aluda já à sua existência 
em 1915. É considerado, sem 
sombra de dúvidas, o rancho 
mais antigo de Portugal. As 
suas quase centenárias raízes, 
foram inspiradas em tradições, 
cultos e costumes populares.
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Thomas Øster 
em Portugal

O diretor de excelência 
empresarial do Grupo ARRIVA, 
tem a responsabilidade do 
desenvolvimento estratégico 
nos 14 países europeus e é o 
primeiro membro do Conselho 
Executivo do Grupo ARRIVA 
com nacionalidade não 
britânica. Esteve recentemente 
em Portugal para obter uma 
informação detalhada sobre os 
negócios e as diversas soluções 
operacionais e comerciais.

ARRIVA vence
prémio de 
auditoria pela 
qualidade de 
engenharia 

A ARRIVA Portugal (Norte) é 
referência Europeia, desta vez 
por causa da avaliação da sua 
qualidade no que diz respeito a 
manutenção, um dos elementos 
chave na segurança das 
pessoas e que é monitorizada 
regularmente por especialistas.

Châteauneuf-du-Pape, o Palácio 
dos Papas.

A ARRIVA Itália foi a empresa 
vencedora do concurso para a 
seleção do gestor de mobilidade 
de pessoas da exposição mundial 
que se realiza este ano em Milão, 
de 1 de maio a 31 de outubro. 
Este, que é um evento à escala 
mundial (à semelhança da Expo 
98), vai ter mais de 150 países 
participantes. Serão 110 hectares 
com espaços expositivos. A 
ARRIVA irá proporcionar uma 
gestão correta e eficaz do acesso 
ao local de exposições dos 
visitantes vindos de todas as 
partes do mundo.

p. 10 a 13MILÃO

Expo 2015: ARRIVA é o
Transportador oficial
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Edifício ARRIVA

3º Lugar no TOP10
de arquitetura da Desigcurial

A 
DESIGNCURIAL, acabou de 
classificar a obra arquitectó-
nica do Edifício ARRIVA em 
Guimarães em 3º lugar no 
TOP10 de edifícios ligados 

a transportes públicos.
Esta obra do Arquiteto Ricardo Vieira 
de Melo, é uma das suas obras de refe-
rência, embora não seja das primeiras 
já que o seu gabinete de arquitetura 
a RVDM Arquitetos é responsável por 
obras diversas tanto a nível da constru-
ção industrial, como habitação desde 
1997.
A DESIGNCURIAL é parte da “Blueprint”, 
uma excelente revista, das mais reco-
nhecidas na sua área, conhecida pela 
publicação de opiniões fortes e pensa-
mento crítico aplicado, em especial em 
questões sobre arquitetura e design.
A revista direciona-se a profissionais 
e não-profissionais e publica-se com 
periodicidade bimensal desde 1983, 

N
notícias

tendo distribuição mundial. É, certa-
mente, entendível ao ver algo publicado 
na DESIGNCURIAL, como neste caso a 
questão sobre o nível das nossas instala-

ÚLTIMA HORA

ARRIVA Portugal Norte premiada
com a melhor manutenção a nível global
do Grupo ARRIVA

U
ma vez mais a ARRIVA 
Portugal (Norte) é refe-
rência Europeia, desta vez 
por causa da avaliação da 
sua qualidade no que diz 

respeito a manutenção. 
A manutenção, um dos elementos 
chave na segurança das pessoas, é 
monitorizada regularmente por es-
pecialistas nessa avaliação, sabendo 
que os nossos elevados expoentes de 

manutenção, também refletem a qua-
lidade e cuidado para com os clientes. 
Por esta razão no dia 23 recebemos 
nas nossas instalações, em Pinhei-
ro, Guimarães, os senhores Mark 
Bowd, Diretor de Engenharia, e Matt 
Simpson, responsável de Qualidade 
e Segurança.
A ARRIVA, enquanto grupo, sempre 
escrupulosamente preocupada na 
prestação do melhor serviço, efetuou 

todas as empresas do Grupo ARRIVA 
a receber esses “prémios” ou “meda-
lhas”, que foram atribuídos no final da 
reunião de fecho de auditoria sendo, 
neste caso específico, premiado tanto 
o trabalho das oficinas de Guimarães 
como de Famalicão.
Neste evento além dos diversos mem-
bros da ARRIVA, estiveram também 
presentes representantes dos Muni-
cípios de ambas cidades.

uma remodelação dos seus procedi-
mentos e, em consequência, iniciou 
uma nova fase nos processos de au-
ditoria. Nestes novos moldes no final 
da auditoria é atribuída pela Estrutura 
Central de Engenharia do Grupo, uma 
classificação à Oficina e nos casos 
de maior sucesso é atribuído um pré-
mio (Ouro, Prata ou Bronze). Nesta 
avaliação foi decidido que a ARRIVA 
Portugal (Norte) seria a primeira de 

Antunes Cunha, Fernando Vilaça,
Manuel Oliveira e Carlos Moreira

ções, a satisfação que sentimos, quer no 
âmbito do nosso serviço, como também 
orgulho por termos esta obra na zona 
geográfica onde se insere.

PEDIDO DE DESCULPAS:
P R O C E S S O  N . º  1 6 2 / 1 3 . 7 G C S T S , 
COMARCA DO PORTO, SANTO TIRSO 
( I N S T Â N C I A L O C A L -  S E C Ç Ã O 
CRIMINAL - J1)

Carlos Alberto da Silva Faria pede publica-
mente desculpas a Vadym Fedorchuk pelas 
expressões injuriosas que proferiu no dia 
01-03-2013 e que deram origem ao processo 
nº 162/13.7GCSTS que correu termos no 
Tribunal de Santo Tirso - Instância Local - 
Secção Criminal - Juiz 1 e onde o ofendido, 
por ser pessoa de bem e excelente profissional, 
amavelmente, decidiu desistir da queixa.

AGRADECIMENTO:
P R O C E S S O  N . º  1 6 2 / 1 3 . 7 G C S T S , 
COMARCA DO PORTO, SANTO TIRSO 
( I N S T Â N C I A L O C A L -  S E C Ç Ã O 
CRIMINAL - J1)

Eu, Vadym Fedorchuk, motorista da Empresa 
Arriva Portugal -Transportes, Lda, venho por 
este meio, em meu nome e da minha família, 
agradecer toda a ajuda, colaboração e apoio 
prestados no âmbito do processo supra men-
cionado ao Sr. Armindo Salgado e demais 
gerência, ao Sr. Fernando Carvalho, ao Sr. 
Manuel (fiscal da empresa), aos colegas de 
trabalho Alla Pomirkovanay e André Alves 
dos Santos e ao meu advogado, Sr. Dr. Amân-
dio Oliveira. 
Agradeço, também, a todos os passageiros que 
compareceram em Tribunal para testemunhar, 
bem como aos pais e parentes dos mesmos que 
os acompanharam.
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E
editorial

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

Permita-me caro leitor que no editorial 
deste número do seu Arriva Jornal, ao 
invés do que habitualmente acontece, 

dedique um grande espaço à nossa 
empresa. Como facilmente entenderá ao 

longo deste texto, há fortes razões para 
que tenha tomado esta decisão.

A primeira dessas razões é o orgulho 
que sinto pelo trabalho realizado por 
toda a equipa que, dia a dia, com efi-

ciência e reconhecida qualidade coloca 
à sua disposição os serviços que são 

prestados pela nossa empresa.
E porquê esse orgulho ser a primeira das 

razões? Perguntará o leitor.
É que nestas últimas duas semanas sur-

giram dois muito importantes reconhe-
cimentos internacionais do trabalho que 
aqui desenvolvemos a pensar em si e na 
qualidade do serviço que lhe prestamos, 

reconhecimentos esses que tenho um 
imenso prazer de partilhar consigo.

O primeiro desses reconhecimentos 
internacionais surgiu pelo facto de uma 

importante revista de arquitetura que 
se publica em Inglaterra ter elegido as 

instalações da nossa sede situadas em 
Pinheiro, Guimarães, como a terceira 

das dez melhores do Mundo em termos 
arquitetónicos na atividade de trans-

portes, referindo na publicação que fez, 
entre outros, os factos da qualidade 

dos espaços, do seu enquadramento e 
ligação entre si e entre as funções para 
que foram concebidos os edifícios que 

fazem parte do conjunto e das preocupa-
ções ambientais e soluções inovadoras 

conseguidas.
E se este reconhecimento por si mesmo 

é um motivo de orgulho pelo impacto 
que, sabemos agora, a obra causou em 

terceiras pessoas que nem conhecemos 
e são especialistas de arquitetura, é-o 

ainda mais porque, depois de “sonhar-
mos” com a realização de algo desta 
natureza, conseguimos, apesar das 

condições muito difíceis que a atividade 

Francamente tal manifestação de 
sentimentos nunca nos admirou pois 

nós próprios conhecemos muitas outras 
realidades e sabíamos bem o valor do 

que cá temos e que, sendo fruto dos 
sonhos que conseguimos concretizar, 
tem vindo a dar os resultados em que 

nos empenhamos.
E o facto de serem alcançados os resul-

tados que prevíamos deu, nesta semana, 
origem a que tivéssemos mais um 

grande motivo de orgulho; este, para nós 
ainda de mais valor, pois só foi devido à 

qualidade do nosso departamento de en-
genharia e das pessoas que dele fazem 

parte nas diversas especialidades.
Com efeito a nossa equipa de engenha-
ria, aproveitando de forma muito eficaz 
as condições que a empresa criou, em 
colaboração com colegas especialistas 

de outras especialidades da empresa, 
desenvolveu e colocou em funcionamen-
to um sistema de manutenção que, pela 

sua qualidade, levou a que a Direção 

de Engenharia do Arriva - baseada em 
Inglaterra - sustentada nos resultados 

da Auditoria interna do grupo, que o 
departamento manda fazer ano a ano 

com enorme rigor, decidisse atribuir às 

nossas oficinas de Guimarães e Famali-
cão os estatutos de MANUTENÇÃO DE 
EXCELÊNCIA, tendo atribuído à oficina 
de Guimarães a classificação de grau 

Ouro e à de Famalicão a de grau Prata, 
sendo esta a primeira vez que tal aconte-

ce em todo grupo ARRIVA.
Para a entrega destes prémios deslocou-

se a Guimarães no passado dia 23 de 
março o Diretor de Engenharia da Arriva, 
Eng Mark Bowd, que se fez acompanhar 
pelo responsável de segurança Eng Matt 

Simpson.
O Eng Mark Bowd aproveitou a oca-

sião para nos manifestar o seu imenso 
agrado pelo trabalho que aqui consegui-
mos desenvolver e disse-nos que, como 
conhecedor do ponto do qual partimos, 
considera a Arriva Portugal um caso de 

sucesso e um exemplo para grupo.
Em termos pessoais, como máximo res-

ponsável desta subsidiária da ARRIVA, 
vivi assim e nestes últimos dias alguns 

dos melhores momentos da minha 
carreira profissional: devo-o sobre-
tudo à qualidade das pessoas que 
comigo trabalham e a quem aqui 

agradeço o empenho que nos 
possibilitou os sucessos e motivos 

de orgulho acima descritos mas 
devo-o também um pouco à capa-
cidade de, mesmo nos momentos 

muito difíceis, ter sido capaz de 
NÃO DEIXAR DE SONHAR.

Desafio-o caro leitor a pensar 
nisto! Sendo este desafio para 

todos é-o, a meu ver, em especial, 
para os Católicos para quem esta 
altura do ano é de Ressurreição.

Seguramente que todos em 
conjunto, não deixando de sonhar 
e desenvolvendo boas estratégias 

e ações, seremos capazes de 
construir um Portugal melhor e 

mais forte. 

Votos de uma boa Páscoa para todos!

Manuel Santa Cruz Oliveira

Propriedade e Edição:
ARRIVA Portugal – Transportes Lda.
Edifício ARRIVA - Rua das Arcas 
4810-647 Pinheiro, Guimarães | Portugal
Tel. +351 253 423 500 • Fax. + 351 253 423 519
geral@arriva.pt • www.arriva.pt

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

“Em termos pessoais, 
como máximo 
responsável desta 
subsidiária da 
ARRIVA, vivi assim e 
nestes últimos dias 
alguns dos melhores 
momentos da minha 
carreira profissional

dos transportes coletivos rodoviários de 
passageiros enfrenta, criar as condições 

para que a obra se realizasse.
Imaginávamos que, no dia em que 

tivéssemos a obra física que se materia-
lizou nos edifícios que hoje são visíveis 

e muitos dos nossos leitores conhecem 
finalizada, teríamos conseguido aceder a 
condições ímpares que proporcionariam 

a consolidação de uma outra “obra” 
– essa muito mais importante – que 

vinha em construção desde que a Arriva 
adquiriu as quatro empresas familiares 
que lhe deram origem. Refiro-me como 
é óbvio à construção e consolidação de 

uma equipa de recursos humanos de 
notáveis capacidades e invulgar valor.

Com efeito, o facto de, nas novas 
instalações da empresa, termos reunido 

todas as pessoas que, dia a dia, tem a 
missão de definir os grandes objetivos 

da empresa, organizar o serviço que lhe 
prestamos e de fazer a manutenção dos 

autocarros que colocamos à sua dis-
posição para o servir na área nascente 
da nossa rede, ajudou sobremaneira a 

reforçar a noção de trabalho em equipa 
que tem sido a base fundamental dos 

nosso múltiplos sucessos.
A acima referida obra física da nossa 
sede de Guimarães foi, passados três 

anos, complementada por uma outra, de 
mais pequena dimensão mas igualmen-

te de excelente qualidade, situada em 
Famalicão e que, nos permitiu comple-

tar um conjunto de infraestruturas de 
notável qualidade ao serviço da empresa 

(refiro-me, neste caso, à nova oficina 
situada no centro coordenador de trans-

portes daquela cidade).
Quem nos visita por motivos profissio-
nais, sendo conhecedor da atividade e 

de realidades um pouco por toda a Euro-
pa, sempre nos transmitiu sentimentos 
de “uma certa inveja” pelas condições 
de trabalho ímpares que aqui existem, 
tanto no tocante às instalações como 
de interligação das pessoas dos mais 

diversos níveis e funções.
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I
internacional

texto Marco António Lindo / ARRIVA
fotos D.R. / ARRIVA
tradução Joana Morais de Almeida

10 coisas 
que não sabia
acerca do Manuel…

M
anuel Oliveira é o diretor-
geral da ARRIVA Portu-
gal (Norte) e é respon-
sável pelas operações 
da ARRIVA no Norte de 

Portugal, incluindo três empresas 
(uma interurbana e duas urbanas) 
num total de 235 autocarros. Antes 
disso, Manuel era o dono do seu pró-
prio negócio de família de autocarros 
em Garfe, uma freguesia do norte de 
Portugal. Quando a ARRIVA adquiriu 
o negócio em 2000, juntamente com 
outras três empresas familiares de 
autocarros, Manuel foi convidado a 
integrar o conselho de administração 
da ARRIVA Portugal como Diretor Co-
mercial, antes de ser nomeado diretor-
geral em abril de 2005. Em fevereiro, 
completou 38 anos de trabalho no 
sector dos autocarros.

A primeira memória da ARRIVA?
A minha primeira memória da ARRIVA 
foi uma política levada a cabo por David 
Martin e Bob Holland que delineou o 
respeito pela cultura local e um processo 
de integração justo e amigável. Era um 
mundo/ projeto completamente novo e 
desafiante que foi apresentando com 
tanta paixão e emprenho. Pensei que 
era fantástico.

Se estivesse preso numa ilha deserta, 
quais as três coisas que não poderia 
viver sem e por quê?
Uma fotografia da minha família, in-
cluindo os meus colegas de trabalho e 
autocarros, porque eu não posso viver 
sem eles. Um bom livro e da música, 
uma vez que são as únicas coisas que 
me fazem “desligar”. E um telemóvel 
para me certificar de que qualquer 
pessoa que precisasse de falar comigo 
seria capaz de me contactar.

Qual foi o seu primeiro trabalho?
Meu primeiro trabalho foi quando eu 
tinha 15 anos e era estudante. Eu que-
ria ser independente, então trabalhei 
em regime de part-time a vender livros 
e discos para ganhar algum dinheiro 
durante as férias. Depois disso fui para 
a Universidade onde também ensinei 
ginástica, antes de iniciar uma empresa 
de autocarros com os meus primos.

Qual é o lugar mais interessante que já 
visitou e por quê?
Há tantos lugares incríveis no mundo 
inteiro, é muito difícil escolher apenas 
um. Santiago de Compostela, em Espa-
nha, Veneza e Florença, em Itália, Altos 
de Chavón na República Dominicana, 
Chichen Itza no México, Nikko, no 

Japão, Grande Canyon e Pearl Harbor, 
nos Estados Unidos, foram todos lu-
gares que, por diferentes razões, me 
tocaram mais.

Se pudesse convidar três celebridades, 
passadas e presentes, para jantar você 
escolheria e por quê?
Eu escolheria Nelson Mandela já que 
ele foi um exemplo de alguém que, 
para o benefício de toda uma nação e 
para o benefício da paz, foi capaz de 
perdoar todas as crueldades a que foi 
submetido. Gostaria também de convi-
dar o Papa Francisco, alguém que está 
empenhado na mudança para melhor 
de hábitos antigos, modos de pensar 
e de estruturas. Por fim, seria ótimo 
sentar-me com o José Mourinho e falar 
sobre como liderar uma equipa e obter 
o melhor proveito dela.

Para além de seu papel na ARRIVA, qual 
é o seu emprego de sonho e por quê?
Gostaria muito de gerir o meu próprio 
pequeno e aconchegante hotel familiar 
- acolher pessoas e promover momentos 
e experiências inesquecíveis com cada 
estadia.

Conte-nos um facto interessante sobre 
si?

A minha filha (com 33 anos) e meu 
filho (com 29 anos) nasceram ambos 
no mesmo dia - 19 de julho.

Se pudesse ter um poder especial, qual 
seria e por quê?
Gostaria de ser capaz de voar para que 
pudesse ter uma outra visão sobre a 
vida e conseguir chegar às pessoas 
mais rápido quando os meus amigos 
precisam de mim.

Qual é o melhor presente que já re-
cebeu?
Quando fiz 60 anos, a minha esposa, a 
minha filha e o meu filho prepararam-
me uma festa surpresa e convidaram 
toda a minha família e amigos de 
diferentes períodos da minha vida. Foi 
maravilhoso.

E, para finalizar, o que gosta mais do 
trabalho na ARRIVA?
Apesar de ser uma empresa grande 
internacional, eu adoro o facto de, no 
fundo, a ARRIVA ser ainda uma em-
presa local, que respeita as pessoas 
e não esquece as diferentes culturas 
e valores. Estamos constantemente a 
estabelecer novos e difíceis desafios, 
que me dão a oportunidade de realizar 
e alcançar os meus objetivos.
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Here’s 10 things 
you didn’t know
about Manuel...

Manuel Oliveira is our Managing Di-
rector of Arriva Portugal (North) and is 
responsible for Arriva the operations 
in Northern Portugal including three 
companies (one interurban and two 
urban) and a total of 235 buses. Prior to 
that, Manuel was the owner of his own 
family bus business in Garfe, a parish 
located in the north of Portugal. When 
Arriva acquired the business in 2000 
along with three other family-owned 
bus companies, Manuel was invited 
to join the board of Arriva Portugal 
as Commercial Director before being 
appointed Managing Director in April 
2005. In February, he completed 38 
years working in the bus industry.

First memory of Arriva?
My first memory of Arriva was a policy 
led by David Martin and Bob Holland 
which outlined respect for local culture 
and a fair and kind integration process. 
It was a completely new and challen-
ging world/project which was delivered 
with such passion and commitment. I 
thought it was fantastic.

If you were stranded on a desert island, 
what three items could you not live 
without and why?
A picture of my family, including my bu-
siness colleagues and buses, because 
I can’t live without them. A good book 
and music, as they are the only things 
that make me “disconnect”. And a mo-
bile phone to make sure that anybody 
who needed me would be able to get 
in touch.

What was your first ever job?
My first ever job was when I was 15 and 

a student. I wanted to feel independent 
so I worked part-time selling books 
and disks to make some money during 
the holidays. After that I went on to 
University where I also taught gymnas-
tics, before starting a commercial bus 
business with my cousins.

What is the most interesting place you 
have visited and why?
There are so many amazing places all 
over the world, it’s very difficult to choo-
se just one. Santiago de Compostela 
in Spain, Venice and Florence in Italy, 
Altos de Chávon in Dominican Republic, 
Chichen Itza in México, Nikko in Japan, 
Great Canyon and Pearl Harbor in the 
United States, were all places that, for 
different reasons, touched me most.

If you could invite three celebrities to 
dinner, past and present, who would 
you choose and why?
I would choose Nelson Mandela as he 

was an example of someone who, for 
the benefit of an entire Nation and for 
peace, was capable of forgiving all the 
bad things he was submitted to. I would 
also invite Pope Francisco, someone 
who is committed to changing ancient 
habits, ways of thinking and structures 
for better. Finally it would be great to 
sit down with José Mourinho and talk 
about leading a team and getting the 
very best out of it.

Aside from your role with Arriva, what 
is your dream job and why?
I would love to manage my own cosy, 
little family Hotel – welcoming people 
and promoting unforgettable moments 
and experiences with each stay.

Tell us an interesting fact about you-
rself?
My daughter (aged 33) and my son 
(aged 29) were both born on the same 
day – 19th July.

If you could have a superpower, what 
would it be and why?
I’d like to be able to fly so I could have 
another view on life and reach people 
faster when my friends need me.

What is the best gift you have ever 
received?
On my 60th birthday my wife, daughter 
and son threw me a surprise party 
and invited all my family and friends 
from different periods of my life. It was 
wonderful.

And finally, what do you love most about 
working for Arriva?
Despite being a large, international 
company, I love that Arriva is still a local 
business at heart, respecting people 
and not forgetting different cultures 
and values. We are constantly setting 
new and difficult challenges, which give 
me opportunities to fulfil and achieve 
my goals.

“My first ever 
job was when 
I was 15 and 
a student. I 
wanted to feel 
independent 
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T
homas Eybye Oster, diretor 
de Excelência Empresarial 
da Grupo ARRIVA, visitou as 
empresas da ARRIVA em Por-
tugal nos passados dias 5 e 6 

de março e reuniu-se com as equipas de 
gestão locais em Lisboa e Guimarães de 
forma a obter uma informação detalhada 
sobre os negócios e as diversas soluções 
operacionais e comerciais implementa-
das nos últimos anos.
Thomas é responsável da ARRIVA nos 14 
países europeus onde a empresa opera. 
Ficará na história da empresa como o 
primeiro membro do Conselho Executivo 
do Grupo ARRIVA com nacionalidade 
não britânica. 
Após ter sido convidado para este cargo, 
afirmou que “Foi uma grande honra e 
prazer ter sido director da ARRIVA na 
Dinamarca, e estando extremamente 
orgulhoso dos sucessos que criamos 
juntos. Estou contente, embora os novos 
desafios que me esperam agora, como 
parte da gestão do Grupo ARRIVA, estou 
ansioso por trabalhar com todas as filiais 
da ARRIVA em toda a Europa”.
Cabe ao diretor de excelência empre-
sarial a responsabilidade no desenvol-
vimento estratégico do Grupo ARRIVA.
Quando desta nomeação, Mike Cooper, 
director executivo da ARRIVA Europa 
referiu que enquanto director da ARRI-
VA Dinamarca, Thomas Øster ajudou 

activamente no seu desenvolvimento, 
mantendo-a como uma empresa finan-
ceiramente sólida e altamente inovado-
ra, acrescentando que esta nomeação 
foi totalmente merecida sendo muito 
natural que com as suas capacidades 
e com a boa experiência dinamarquesa 
possa transmitir essa mesma dinâmica 
a todas as empresas-irmãs do Grupo 
ARRIVA.
Sobre a sua visita a Portugal, Thomas 
disse “Esta visita de dois dias permitiu-
me ter uma grande noção sobre nossas 
empresas portuguesas e as oportuni-
dades e ameaças que estão a enfrentar 
um mercado extremamente competitivo. 
Foi impressionante ver as soluções 
comerciais e operacionais que as em-
presas implementaram nos últimos 
anos, e que as têm ajudado a manter-se 
competitivas neste mercado totalmente 
comercial, apesar da significativa perda 
de passageiros”.

Thomas Øster
in Portugal

Thomas Eybye Oster, the ARRIVA Busi-
ness Excellence Director, visited the AR-
RIVA businesses in Portugal on March 
5-6th and met with local management 
teams in both Lisbon and Guimarães, 
in order to get an in depth view of the 
businesses and the various operational 

Europe said that while director of AR-
RIVA Denmark, Thomas Øster actively 
helped in its development, keeping it as 
a financially sound and highly innovative 
company, adding that this appointment 
was fully deserved being very natural that 
with his skills and with his good Danish 
experience he can convey that same 
dynamic to all sister companies of the 
ARRIVA Group.
About his visit to Portugal, Thomas 
said “This two day visit has given me 
some great insights into our Portugue-
se businesses and the opportunities 
and threats they are facing in a very 
challenging market. It has been im-
pressive to see both the commercial 
and operational solutions the busi-
nesses have implemented in recent 
years, which has helped them stay 
competitive in this fully commercial 
market, despite witnessing significant 
passenger loss.”

and commercial solutions implemented 
in recent years.
Thomas is responsible for ARRIVA in 14 
European countries where the company 
operates. He will go down in the history 
of the company as the first member of 
the Executive Council of the ARRIVA 
Group with non-British nationality.
After having been invited to this position 
he said “It was a great honour and plea-
sure to have been director of ARRIVA 
Denmark, and I am extremely proud of 
the successes we created together. I’m 
glad, despite the new challenges that 
await me now, as part of management 
of the ARRIVA Group, I look forward to 
working with all branches of ARRIVA 
across Europe.”
The business excellence director is res-
ponsible for the strategic development 
of the ARRIVA Group.
At the time of this appointment, Mike 
Cooper, executive director of ARRIVA 

I
internacional

Thomas Øster
em Portugal

Fernando Cosme, Carlos Costa, Thomas Øster, Corrêa Sampaio, Pedro Silva, Manuel Oliveira e Bruno Lopes 

“Cabe ao diretor de 
excelência empresarial 
a responsabilidade no 
desenvolvimento estratégico 
do Grupo ARRIVA.
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London Overground ganhou 
o prémio de Operador 
Ferroviário do Ano

A 
London Overground (LOROL) foi distinguida 
como Operador Ferroviário do Ano nos Pré-
mios de Transporte de Londres. A LOROL foi 
elogiada pelos juízes por manter altos níveis 
de desempenho e pontualidade ao transpor-

tar 135 milhões de passageiros por ano.
Peter Austin, o Diretor-Geral, congratulou todos aqueles 
que fazem parte da LOROL por esta última conquista. 
“A dedicação e empenho das pessoas na LOROL para 
conseguir mais, ano após ano, e continuar a oferecer 
melhorias na qualidade do nosso serviço para os nossos 
passageiros, é excelente”.
Ao comentar sobre a vitória da LOROL, Chris Burchell, 
Diretor Geral da ARRIVA UK Trains UK, disse: “Fiquei 
muito contente com a vitória da LOROL como Operador 
Ferroviário do Ano nos Prémios de Transporte de Londres. 
A LOROL tem vindo a fornecer um excelente serviço há já 
algum tempo e tem uma reputação de grande parceria e 
foco no cliente, ao mesmo tempo que disponibiliza uma 
grande mudança na rede de comboios e nas estações. 
Esta força vem da excelente equipa de pessoas que todos 
os dias trabalham muito para os nossos clientes. Gostaria 
de dar os parabéns a todos os membros da equipa da 
LOROL por este reconhecimento que é extremamente 
bem merecido”.
Entretanto, o Supervisor da LOROL, Clynton Andrews, foi 
elogiado pela sua sensibilidade e comportamento atento 
ao identificar uma pessoa suicida na Norwood Junction.
O incidente aconteceu em dezembro de 2013, quando 
uma jovem veio ao seu posto de informações na estação 
perguntar qual plataforma em que passavam os comboios 
de alta velocidade. A sua resposta e subsequente reac-
ção foi fundamental e salvou uma vida. Instintivamente, 
Clynton pôs em prática tudo o que tinha aprendido na for-
mação da LOROL sobre como lidar com clientes suicidas.
Ele ficou com a jovem e continuou a conversar com ela 
enquanto ela caminhava pela estação e também pediu a 

um colega para chamar a Polícia de Transportes Britânica, 
que foi rápida a responder.
Após o incidente, membros da BTP disseram que seu 
comportamento atento foi essencial para ajudar a salvar 
vidas nos caminhos-de-ferro e a Polícia de Transportes 
Britânica enviou um e-mail aos membros da equipa de 
gestão estação LOROL a enfatizar o trabalho exemplar 
que Clynton tinha feito o dia anterior.
Peter acrescentou ainda: “Não há muitos de nós que 
possam dizer que salvaram a vida de outra pessoa, mas 
sem dúvida que Clyton pode. Este é um reconhecimento 
público bem merecido do seu profissionalismo e dedica-
ção ao atendimento ao cliente”.

London Overground has won 
Rail Operator of the Year

London Overground (LOROL) has won Rail Operator of 
the Year at the London Transport Awards. LOROL was 
commended by the judges for maintaining high levels 
of performance and punctuality while transporting 135 
million passengers each year.
Peter Austin, Managing Director, congratulated everyone 
at LOROL for this latest achievement. “The dedication and 
commitment of the people at LOROL to achieve more year 
after year and to continue delivering improvements in the 
quality of our service for our passengers is outstanding.”
Commenting on LOROL’s award win, Chris Burchell, 
Managing Director for ARRIVA UK Trains UK, said: “I was 
delighted that LOROL won Rail Operator of the Year at the 
London Transport Awards. LOROL has been delivering 
excellent service for some time now and has a reputation 
for great partnership and customer focus whilst delivering 
major change to the network on trains and on stations. 
This strength comes from the superb team of people that 
work hard for our customers every day. I would like to 
congratulate every member of the LOROL team on this 

recognition which is extremely well deserved.”
Meanwhile, LOROL Supervisor, Clynton Andrews, was 
commended for his awareness and vigilant behaviour 
when identifying a suicidal person at Norwood Junction.
The incident happened in December 2013 when a young 
lady came to his information office at the station to ask 
which platform the fast trains came through on. His 
answer and subsequent response was critical and life-
saving. Instinctively Clynton put everything he learned 
in LOROL’s training in handling suicidal customers into 
practice. He stayed with the woman and continued to 
talk with her as she walked around the station and also 
arranged for a colleague to call the British Transport Police 
who were swift to respond.
Following the incident, members of the BTP said his 
vigilant behaviour was significant in helping to save lives 
on the railway, while an email from the British Transport 
Police to members of the LOROL station management 
team emphasised the exemplary work that Clynton had 
undertaken the previous day
Peter added: “Not many of us can say that we’ve saved 
another person’s life, but Clyton undoubtedly can. This is 
a well-deserved public recognition of his professionalism 
and dedication to customer care.”



8 ARRIVA JORNAL  JANEIRO-FEVEREIRO 2015

I
internacional

ARRIVA Dinamarca poupa emissões de CO2

A 
ARRIVA Dinamarca poupou 
um total de 1,2 milhões de 
litros de combústivel duran-
te 2014 e reduziu as suas 
emissões de CO2 em mais 

de 3.000 toneladas.
O diretor do departamento de autocarros 
da ARRIVA Dinamarca - Torben Hansen 
Topp disse: “Embora seja de grande 
importância económica para nós eco-
nomizar em combustível, que é um dos 
nossos maiores custos, também temos 
o interesse sincero em contribuir para 
um transporte público mais ecológico. 
É, portanto, duplamente gratificante que 
estejamos ao mesmo tempo a limitar 
nossas emissões de CO2”.
Entretanto, a ARRIVA Dinamarca tornou-

come a sponsor of Copenhagen’s an-
ti-discrimination campaign ‘Stamp’, 
an initiative which is working actively 
to combat discrimination and hate 
crimes in the city. ARRIVA will display 
campaign posters on the screens of its 
buses and Torben says it is important 
that ARRIVA is seen to be supporting 
equal opportunities.
“ARRIVA has a vision to create the best 
travel experiences in public transport 
and we believe it is important that 
there is room for everyone no matter 
who we are, and we therefore acti-
vely contribute to initiatives such as 
‘Stamp ‘ that positively support the 
equal opportunities and diversity in 
society.”

ARRIVA Suécia entre os 
nomeados para as 100 melhores 
empresas para se fazer carreira

A 
ARRIVA foi nomeada uma 
das 100 empresas mais 
interssantes da Suécia para 
se fazer carreira, graças 
a uma maior atenção às 

comunicações internas e externas, à 
evolução interna da carreira, formação 
e igualdade de género.
Todos os anos, milhares de empresas 
na Suécia são examinadas e avaliadas 
pela Jobtip - uma das empresas de 
recrutamento especializadas de refe-
rência do país - em áreas, como, por 
exemplo, desenvolvimento de carreira, 
envolvimento dos funcionários, alcance 
internacional e marca interna e externa 
do empregador. 
Nos últimos anos a ARRIVA Suécia - a 
única empresa do setor dos transportes 
públicos a fazer parte da lista dos 100 me-
lhores - criou com sucesso uma série de 
oportunidades para as pessoas crescerem 
dentro da empresa, com os membros do 
jurí a comentar que a empresa demons-
trou focar-se claramente na educação e no 
desenvolvimento de competências:

In recent years ARRIVA Sweden - the only 
company in the public transport industry 
to make the top 100 list – has success-
fully created a number of opportunities 
for people to grow within the company, 
with the judges commenting that the bu-
siness had demonstrated a clear focus 
on education and skills development:
“In their quest to get more women into 
the company ARRIVA has created a 
corporate culture that promotes gen-
der equality. By arranging gatherings 
throughout the Group, ARRIVA has 
shown that they value the employees’ 
job satisfaction.”
ARRIVA Sweden CEO, Johan Ahlander 
said: “We are delighted to have made 
the top 100 list. We have plenty of 
examples of employees who switched 
careers and developed during their 
time at ARRIVA and the award is a gra-
tifying acknowledgment and proof that 
we have succeeded in our involvement 
in issues related to skills development, 
gender equality and health at the 
workplace.”

“Na sua busca para atrair mais mulheres 
para a empresa, a ARRIVA criou uma 
cultura corporativa que promove a igual-
dade de género. Ao organizar encontros 
em todo o Grupo ARRIVA, a empresa tem 
demonstrado que valoriza a satisfação 
dos funcionários no trabalho”.
O CEO da ARRIVA Suécia, Johan Ahlan-
der, disse: “Estamos muito satisfeitos por 
fazer parte da lista dos 100 melhores. 
Temos muitos exemplos de funcionários 
que mudaram de carreira e evoluíram 
durante o seu tempo na ARRIVA e a 
recompensa é um reconhecimento 
gratificante e prova de que fomos bem 
sucedidoss no nosso envolvimento em 
questões relacionadas com o desenvol-
vimento de competências, igualdade de 
género e saúde no trabalho”.

ARRIVA Sweden
named in top 100
career companies

ARRIVA has been named one of Swe-
den’s 100 most exciting companies to 

se um dos patrocinadores da campanha 
de anti-discriminação de Copenhaga 
“Stamp”, uma iniciativa que está a traba-
lhar ativamente para combater a discrimi-
nação e os crimes de ódio na cidade. A AR-
RIVA irá exibir os cartazes da campanha 
nos ecrâs dos seus autocarros e Torben diz 
que é importante que a ARRIVA seja vista 
a apoiar a igualdade de oportunidades.
“A ARRIVA tem como objetivo criar as 
melhores experiências de viagem em 
transportes públicos e acreditamos 
que é importante que haja espaço para 
todos, não importa quem somos, e 
contribuímos, assim, ativamente para 
iniciativas como “Stamp” que apoia posi-
tivamente a igualdade de oportunidades 
e a diversidade na sociedade”.

ARRIVA Denmark:
saved more CO2

ARRIVA Denmark has saved a total 
of 1.2 million litres of diesel during 
2014 and reduced its CO2 emissions 
by more than 3,000 tonnes.
ARRIVA Denmark Director - Bus, Tor-
ben Hansen Topp said: “While it is of 
great economic importance to us that 
we save on fuel, which is one of our 
biggest cost items, we also have a sin-
cere desire to contribute to a greener 
public transport. It is therefore doubly 
gratifying that we are simultaneously 
limiting our CO2 emissions.”
Meanwhile, ARRIVA Denmark has be-

pursue a career in, thanks to a shar-
pened focus on internal and external 
communications, internal career paths, 
training and gender equality.
Each year thousands of companies in 
Sweden are reviewed and evaluated by 
Jobtip – one of the country’s specialist 
reference-based recruitment companies – 
in areas such as career development, em-
ployee engagement, international reach 
and internal and external employer brand.
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ARRIVA
RP
Polónia

N
uma tentativa de tentar 
persuadir mais motoris-
tas na Polónia a usar o 
transporte ferroviário em 
vez do carro, a ARRIVA 

RP (Przewozy Regionalne) lançou 
uma campanha promocional em que 
disponibiliza bilhetes com desconto.
Entre 23 e 27 de fevereiro, qualquer 
pessoa com um registo automóvel po-
derá comprar um bilhete de cinco dias 
para qualquer itinerário operado pela 
ARRIVA por apenas PLN 1 (EUR 0,24).
A ARRIVA RP opera dez linhas ferroviá-
rias na Polónia onde controlamos mais 
de 70 por cento do mercado. Presta-
mos principalmente serviços regionais 
na região de Kujawsko-Pomerânia, 
mas também fornecemos serviços de 
viagem para as cidades das províncias 
de Lodz Grande Polónia e Mazovia.

ARRIVA RP
Poland

In a bid to help persuade more mo-
torists in Poland to use rail transport 
instead of their cars, ARRIVA RP 
(Przewozy Regionalne) has launched 
a promotional campaign offering dis-
counted tickets.
Between 23-27 February, any person 
with a car registration will be able to 
buy a five-day ticket on any ARRIVA 
operated route for only PLN 1 (EUR 
0.24).
ARRIVA RP operates ten railway lines 
in Poland where we control over 70 per 
cent of the market. We mainly provide 
regional services in the Kujawsko-Po-
morskie region, but also offer travel 
services to the cities of the provinces 
of Lodz Greater Poland and Mazovia.

ARRIVA Londres
ganha rota 312

A 
Transport for London (TfL) 
anunciou que a ARRIVA 
ganhou o contrato para 
operar a rota 312, que será 
a primeira rota em Londres 

a ser operada totalmente por autocarros 
elétricos.
A ARRIVA Londres, que já opera a rota 
312, voltou a ganhar o contrato depois de 
um processo de concurso competitivo e 
começará a operar a partir de setembro 
de 2015. Atualmente, há dois autocarros 
elétricos de um andar Optare METROCI-
TY na rota 312, que operam entre South 
Croydon e Norwood Junction, e estes 
dois autocarros foram usados como tes-
te inicial para determinar se a tecnologia 
conseguia aguentar as exigências da 
operação num intenso ambiente urbano 
como Londres.
Os nossos novos autocarros elétricos 
têm zero emissões do tubo de escape, 
o que resulta em emissões de carbono 
mais reduzidas e melhor qualidade do ar 
local, ao mesmo tempo que os passagei-
ros beneficiam de menos ruído e vibra-
ção em comparação com os veículos a 
gasóleo. Os testes atuais irão ajudar a 
TfL a desenvolver planos para uma maior 
utilização dos autocarros eléctricos no 
centro de Londres no futuro, contribuin-
do para a visão do presidente da câmara 
de um centro de Londres como zona de 
emissões muito reduzidas.
Daniel Box, um motorista da ARRIVA 
Londres há dez anos, está muito en-
tusiasmado com os novos autocarros: 
“Conduzir um autocarro elétrico é um 
momento emocionante para os moto-
ristas na rota 312, pois eles são o futuro. 
São muito suaves e eficientes e ganham 
velocidade facilmente. São igualmente 
confortáveis para conduzir e os passa-

to the rigours of operating in an intense 
urban environment such as London.
Our new electric buses have zero tailpipe 
emissions which results in lower carbon 
emissions and better local air quality, 
while passengers benefit from less 
noise and vibration compared to diesel 
vehicles. The current trials will help TfL 
develop plans for greater use of electric 
buses in central London in the future, 
contributing to the Mayor’s vision of a 
central London Ultra Low Emission Zone.
Daniel Box, a driver with ARRIVA London 
for the last ten years, is full of enthu-
siasm for the new buses: “Driving an 
electric bus is an exciting time for the 
drivers on the 312, as they are the future. 
They are very smooth and efficient and 
they pick up speed easily. They’re also 
comfy to drive and the passengers find 
them very comfortable as well. It’s quite 
a privilege to be on the first route that’s 
going fully electric.”
Mike Weston, TfL’s director of buses, 
said: “This is an exciting new milestone 
for our bus fleet, which is already one 
of the cleanest in Europe. We currently 
have eight electric buses in our fleet and 
as this number grows we are learning 
more about this new technology.
“This, alongside other measures like 
retrofitting older vehicles with enhanced 
exhaust systems and continuing the 
expansion of our hybrid fleet, continues 
to contribute towards our strategy to 
further reduce harmful emissions from 
the capital’s bus fleet.”
ARRIVA is currently in talks with Opta-
reMetro, the manufacturer of the buses, 
to add a further seven electric buses 
to the route. A date for the route 312’s 
conversion to all electric buses will be 
confirmed later this year.

geiros também os acham muito confor-
táveis. É um privilégio estar na primeira 
rota que será totalmente elétrica.”
Mike Weston, diretor de autocarros da 
TfL, disse: “Este é um novo marco exci-
tante para a nossa frota de autocarros, 
que já é uma das mais limpas da Europa. 
Atualmente, temos oito autocarros elétri-
cos em nossa frota e à medida que este 
número vai aumentado, vamos apren-
dendo mais sobre esta nova tecnologia.
“Isto, juntamente com outras medidas, 
como adaptar veículos mais antigos com 
sistemas de exaustão melhorados e con-
tinuar a expansão de nossa frota híbrida, 
continua a contribuir para a nossa estra-
tégia para reduzir ainda mais as emissões 
nocivas da frota de autocarros da capital.”
A ARRIVA está atualmente em negocia-
ções com o OptareMetro, o fabricante 
dos autocarros, para acrescentar mais 
sete autocarros elétricos à rota. A data 
para a conversão total da rota 312 para 
operar apenas com autocarros elétricos 
será confirmada no final deste ano.

ARRIVA London wins
route 312
Transport for London (TfL) has announ-
ced that ARRIVA has been awarded the 
contract to operate route 312, which will 
become the first route in London to be 
operated entirely by electric buses.
ARRIVA London, which already operates 
route 312, was re-awarded the contract 
after a competitive tender process and 
will run from September 2015. There 
are currently two Optare MetroCity 
electric single deck buses on route 312, 
which run between South Croydon and 
Norwood Junction, and these two buses 
have been used as an initial test to estab-
lish whether the technology can stand up 
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Partner People Mobility

ARRIVA Itália 
Na EXPO 2015

A 
ARRIVA Itália foi a empre-
sa vencedora do concurso 
para a seleção do gestor de 
mobilidade de pessoas da 
exposição mundial que se 

realiza este ano em Milão, de 1 de maio 
a 31 de outubro.
Serão 110 hectares com espaços expositi-
vos, que contemplam a representação de 
mais de 150 países. Tradição, criatividade 
e inovação: são as palavras-chave e que 
pretendem dar uma leitura do passado e 
presente da alimentação, com o objetivo 
de traçar cenários futuristas da nutrição. 
“Nutrir o Planeta, Energia para a Vida” é 
o título da Expo 2015.
Os serviços solicitados pela Expo 2015 se-
rão realizados pela ARRIVA Itália através 
das suas empresas na Lombardia. A pro-
posta apresentada pela ARRIVA consiste 
na organização, gestão e controlo das 
seguintes atividades: estacionamento e 
áreas de descanso, para um montante 
total de 12.000 lugares de estacionamen-
to; autocarros em regime de vaivém do 
parque para o local das exposições e ser-
viço de transporte interno para visitantes; 
serviço de motorista para personalidades 
e autocarros Expo para grupos; reserva 
on-line, serviços de emissão de bilhetes 
e monitorização da disponibilidade de 
estacionamento; call center multilingue; 
e marketing e plano de comunicação 
para informar os visitantes e promover 
a exposição em todos os países onde a 
ARRIVA opera.
Estas atividades fazem parte do maior 
e mais complexo projeto implementado 
pela EXPO 2015. Tem como objetivo pro-
porcionar uma gestão correta e eficaz do 
acesso ao local de exposições dos visitan-

tes vindos de todas as partes do mundo.
Durante a exposição de seis meses, a 
EXPO 2015 estima ter cerca de 24 milhões 
de acessos à feira, com uma média de 
aproximadamente 130.000 visitantes/dia 
e com picos de fluxo máximo de 250.000 
visitantes/dia; relativamente ao sistema 
de estacionamento e os serviços de 
transporte a cargo do Grupo ARRIVA, 
o cenário de mobilidade aponta para 
um fluxo estimado de 4,8 milhões de 
passageiros, com uma média de 12.000 
visitantes/dia durante todo o período da 
exposição e com um fluxo máximo de 
50.000 visitantes/dia.
Esta importante iniciativa aumenta a 
presença da ARRIVA Itália no mercado 
de transporte italiano com uma nova 
e específica experiência, o que confir-
ma o interesse do Grupo em alargar e 
aumentar as suas atividades para um 
desenvolvimento de negócios eficaz; o 
Grupo ARRIVA, para além da valorização 
da sua marca, pretende também desen-
volver verdadeiramente o seu know-how 
na gestão de grandes eventos e na im-
plementação de atividades de apoio aos 
serviços de transporte tradicional.

Arriva Italy
At EXPO 2015 
Partner People Mobility
Arriva Italy was awarded the tender for 
the selection of the people mobility ma-
nager of the world exhibition which will 
be held this year in Milan, from May 1st 
to October 31st.
It will be 110 hectares with exhibition 
spaces, which include the representation 
of more than 150 countries. Tradition, 
creativity and innovation: these are the 

keywords and wish to provide an unders-
tanding of the past and present of food, 
aiming at drawing futuristic scenarios of 
nutrition. “Nourish the Planet, Energy for 
Life” is the title of Expo 2015.
The services requested by Expo will be 
performed by Arriva Italy through its 
companies in Lombardy.
The proposal submitted by Arriva consists 
of organization, management and control 
of the following activities: parking and rest 
areas, for a total amount of 12.000 car 
places; shuttle buses from the park to the 

A ARRIVA Itália 
foi a empresa 
vencedora do 
concurso 

texto e foto Marco António Lindo
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exhibition site and internal shuttle service 
for visitors; driver service for personalities 
and Expo Coach for groups; online reser-
vation, ticketing services and monitoring 
of parking availability; multilingual call 
center; and marketing and communica-
tion plan to inform visitors and to promote 
the exhibition in all countries where Arriva 
operates.
These activities are part of the largest 
and most complex project implemented 
by EXPO 2015. It aims at correct and 
efficient management of the access to 

the exhibition site by visitors coming 
from every part of the world.
During the six-month exhibition, EXPO 
2015 estimates about 24 million accesses 
to the fair, with an average approximately 
of 130.000 visitors/day and with peaks of 
maximum flow of 250.000 visitors/day; 
about the parking system and the shuttle 
services entrusted to our Group, the mo-
bility scenario leads to an estimated flow 
of 4.8 million travelers, with an average of 
12.000 visitors/day throughout the entire 
period of the exhibition and with a maxi-

mum flow of 50.000 visitors/day.
This important initiative increases the 
presence of Arriva Italy in the Italian 
transport’s market with a new and specific 
experience, which confirms the interest of 
the Group to extend and increase its activi-
ties for an effective business development; 
the Group, in addition to the enhancement 
of its brand, intends also to pursue a real 
know-how growth in the management of 
major events and in the implementation 
of activities to support traditional transport
services.

“Tradição, 
criatividade e 
inovação: são 
as palavras-
chave e que 
pretendem dar 
uma leitura 
do passado e 
presente da 
alimentação, 
com o objetivo 
de traçar 
cenários 
futuristas da 
nutrição. “Nutrir 
o Planeta, 
Energia para a 
Vida” é o título 
da Expo 2015.
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tema capa
T

Milão

É 
a segunda maior cidade ita-
liana. Sendo a sua área me-
tropolitana a terceira maior 
da Comunidade Europeia, 
com quase quatro milhões e 

meio de habitantes. Contribui para esta 
contagem o facto de cerca de 14% dos 
seus residentes serem estrangeiros.
Originalmente chamada Mediolano, foi 
fundada por tribos de origem Celta. É 
conquistada pelos romanos em 222 A.C. 
e desde logo torna-se numa cidade bem 
sucedida, mesmo em tempos de guer-
ra. A sua importância quer económica 
quer geográfica fizeram dela um alvo. 
O domínio da cidade passou de mão 
em mão. Em 1500 era governada por 
espanhóis, por austríacos em 1700 e 
conquistada por Napoleão em 1796. Em 
1943 é ocupada pelos alemães, bombar-
deada pelos ingleses e norte americanos 
em seguida, e quando Mussolini no fim 
da guerra tenta fugir, depois de morto 
próximo do Lago Como, a norte, é para 
Milão que trazem o seu corpo, onde é 
exibido publicamente.
Milão é uma cidade cara, há quem a 
classifique em 11º lugar, no entanto os 
seus habitantes têm um dos melhores 
PIB’s de Itália, largamente acima da mé-
dia na restante Comunidade Europeia. A 
área metropolitana em si é a que detém 
o maior PIB da Europa.
É público que é no norte de Itália que 
se concentra a maior parte das grandes 
indústrias do País. A sua influência em 
mercados diversos é notável quando 
se visita a Feira de Milão em qualquer 
dos seus “certames”. Seja na moda, 
no mobiliário e produtos para a casa, 
na electrónica, ou até como a feira 
que decorreu em meados de março 

dedicada a literatura cómica e banda 
desenhada, os seus 345.000m2 permi-
tem expor de uma forma brilhante tudo 
o que se queira.
Mas a importância de Milão como des-
tino turístico não fica atrás das visitas 
de negócios. 
Milão não terá a monumentalidade 
histórica de Roma, mas tem uma diver-
sidade fantástica. Nem existe uma forma 
de ordenar esta diversidade, porque na 
cidade que viu nascer Verdi, temos o 
Teatro Scala. Se queremos as galerias 
mais antigas do mundo, aquilo a que 
chamamos vulgarmente na atualidade 
“Shopping” temos a Galleria Vittorio 
Emanuele, mesmo ao lado a enorme 
Catedral, o Duomo. Depois temos pa-
lácios, igrejas, bibliotecas, a Estação 
Central de caminho-de-ferro, uma das 
mais monumentais do mundo inteiro, ou 
para interessados em futebol, o Milan. 
Por estranho que vos possa parecer, até 
hospitais como o  Ospedale Maggiore 
Policlínico, ou o Ospedale Maggiore 
merecem uma passagem para admirar 
a sua arquitetura.
Depois, é claro que temos a culinária. 
Itália na sua culinária está aqui espe-
cialmente bem. Viajando em Itália há 
tantos locais onde regularmente se 
é extraordinariamente bem atendido, 
como também se consegue o contrário 
como, por exemplo, ser dificilmente bem 
atendido em imensos restaurantes de 
Veneza. Em Milão o leque de oferta de 
valores para se comer bem é imenso. 
Há uma vontade geral, orgulho local, em 
confeccionar bem, mesmo que seja uma 
“simples” pizza. No Natal temos o Bolo 
de Natal, mas todo o ano temos o mais 
famoso de todos, o Panetone.

A propósito de Panetone, um local 
fantástico para comer uns doces é em 
Bergamo, na Citta Alta. Uma Polentina 
com gelado, ou um Lamponne, ou os 
diversos Bigné. 
Sim, Milão oferece ao seu visitante 
outra possibilidade, a de poder ficar em 
Milão organizando passeios de um dia 
a partir daí. Os comboios podem andar 
com “grafitties” por todo o lado, mas as 
ligações são muito eficazes permitindo a 
um turista passeios de um dia a locais de 
referência. De Milão a Turim numa hora, 
menos de uma para Bergamo, a Veneza 
são pouco mais de duas horas, ou então 
ir a Genève. É mais demorado mas vale 
muito pela própria viagem já que passa 
em cidades como Montreaux e Lousan-
ne. Nesta viagem a parte cénica é funda-
mental bela porque o comboio atravessa 
o sul dos Alpes a partir de Saint Maurice, 
sobe no seu vale e a partir de Montreaux 
acompanha sempre o Lago Léman. 
São mais de oitenta quilómetros daí e 
Genève. Ao fim da tarde pode regressar, 
e se desejar até pode jantar no comboio. 
Ainda mais uma possibilidade é Génova, 
uma cidade vibrante com uma linda cos-
ta, e uma excelente culinária, diferente 
de Milão, com o tradicional, mas muito 
de mar, o peixe, ostras, e com atenção, 
preços para todos os gostos.
Já não chegava tantas razões para voar 
para Milão, e ainda por cima, este ano, 
temos a Expo Milão 2015.
Voltando a Milão, se viajar de avião, 
convém ir já munido de um bilhete para 
o Malpensa Express que liga o aeroporto 
à cidade; compre na internet, imprima 
e leve consigo; é fácil e as estações tem 
boas indicações. Chegado a Milão, a rede 
da ATM, os transportes urbanos locais é 

OS SÍTIOS NA INTERNET
PARA FICAR A SABER MAIS:

Turismo de Milão
www.tourism.milan.it/

Transportes urbanos em Milão
www.atm-mi.it/ 

Caminhos de ferro Italianos
www.trenitalia.it/

Turismo de Bergamo
www.turismo.bergamo.it/

Turismo de Génova
www.visitgenoa.it/

Turismo de Veneza
www.venice-tourism.com/

eficaz, tanto o metro, como autocarros e 
eléctricos funcionam bem interligados e 
bilhetes diários permitem viajar de uma 
forma muito económica pela cidade. Os 
eléctricos antigos são também em si ver-
dadeiros monumentos. Se eventualmente 
conhece Roma, não se preocupe nem 
compare, porque aqui os transportes são 
bons, eficazes e limpos.
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Os eléctricos 
antigos são 
também em 
si verdadeiros 
monumentos. Se 
eventualmente 
conhece Roma, 
não se preocupe 
nem compare, 
porque aqui os 
transportes são 
bons, eficazes e 
limpos.

“
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tema capa
T

Milan
Milan is the second largest city in Italy, and its metro-
politan area the third largest of the European Commu-
nity, with nearly four and a half million inhabitants. To 
this amount contributes the fact that about 14% of its 
residents are foreigners.Originally named Mediolano 
it was founded by Celtic tribes. It was conquered by 
the Romans in 222 BC and immediately became a 
successful city, even during wartime. Its economical 
and geographical importance have made it a target. 
The rule of the city often changed hands. In 1500 it 
was ruled by the Spanish, by the Austrians in 1700 
and conquered by Napoleon in 1796. In 1943 it was 
occupied by the Germans, bombed by the British 
and North-Americans soon after and at the end of 
the war when Mussolini was trying to escape, when 
he died near Lake Como, to the north, it was to Milan 
that they brought his body, where it was publicly dis-
played. Milan is an expensive city, some rank it 11th 
in the list of most expensive cities, but its inhabitants 
have one of the best GDP’s of Italy, far above the 
average in the rest of the European Community. The 
metropolitan area itself is the one that has the highest 
GDP in Europe. It is known that it is in northern Italy 
that most of the major industries of the country are 
located. Its influence in many different markets is 
remarkable when visiting the Milan Trade Fair during 
any of its “exhibitions”. Whether fashion, furniture or 
household products, electronics, or even as the fair 
held in mid-March dedicated to comic literature and 
comics, their 345.000m2 allow exhibiting amazingly 
everything you want.But the importance of Milan 
as a tourist destination is as important as business 
visits.Milan does not have the historic monumentality 
of Rome but has a fantastic diversity. There is not 
even a way to categorize this diversity, because in 
the city that is the birthplace of Verdi, we have the 
Scala Theatre. If we want the oldest galleries in the 
world, what we commonly call today “Shopping” we 
have the Galleria Vittorio Emanuele, right beside the 
huge cathedral, the Duomo. Then we have palaces, 
churches, libraries, the Central railway station, one of 
the most monumental of the world, or for football fans, 
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the connections are very effective allowing tourists to 
take day trips to landmarks. From Milan to Turin in an 
hour, less than one hour to Bergamo, to Venice are 
just over two hours, or go to Geneva. It takes longer 
but is worth much by the journey itself as it passes 
by cities like Montreux and Lausanne. On this trip the 
scenic part is just beautiful because the train crosses 
the south of the Alps from Saint Maurice, goes up in 
its valley and from Montreux it always follows Lake 
Geneva. It is more than 80km from there to Geneva. 
In the evening you can return, and if you want to you 
can even dine on the train.
Yet another possibility is Genoa, a vibrant city with a 
beautiful coast and great food, different from Milan, 
with traditional food, but with a lot of seafood, fish, 
oysters, and pay attention, prices for everyone.
As if we did not have enough reasons to fly to Milan, 
to top it this year we have Expo Milan 2015.
When you travel to Milan, if traveling by air, you should 

we have Milan. Strange as it may seem to you, even 
hospitals such as the Ospedale Maggiore Policlinico, 
or the Ospedale Maggiore deserve a visit to admire 
its architecture.Then of course we have food. Italian 
cuisine is particularly good.Traveling in Italy there are 
so many places where regularly one is extraordinarily 
well served, the contrary can also happen, such as 
being very difficult to be well served in many restau-
rants in Venice. In Milan the range of offer in terms 
of diversity to eat well is huge. There is a general will, 
local pride, in preparing well, even a “simple” pizza. 
At Christmas we have the Christmas Cake, but all 
year we have the most famous of all, the Panettone.
Talking of Panettone, a fantastic place to eat some 
sweets is in Bergamo, in the Citta Alta. A Polentina 
with ice cream or a Lamponne, or the several Bigné.
Yes, Milan offers its visitors another possibility - that 
of being able to stay in Milan and organize day trips 
from there. Trains may be covered with “graffiti”, but 

already take a ticket for the Malpensa Express that 
connects the airport to the city; buy it online, print it 
and take it with you. It is easy and stations have good 
directions.
When you arrive to Milan, the ATM network, local ur-
ban transport is effective, both metro as well as buses 
and trams work well interconnected and daily tickets 
allow you to travel in a very economical way around 
town. Old trams are also themselves true monuments. 
If eventually you know Rome, do not worry or compare, 
because here transport is good, efficient and clean.
 
WEBSITES FOR GETTING TO KNOW MORE:
Milan Tourism: www.tourism.milan.it/ 
Milan Urban Transport: www.atm-mi.it/  
Italian Railway: www.trenitalia.it/ 
Bergamo Tourism: www.turismo.bergamo.it/ 
Genoa Tourism: www.visitgenoa.it/ 
Venice Tourism: www.venice-tourism.com/

Milan is an 
expensive city, 
some rank it 
11th in the list of 
most expensive 
cities, but its 
inhabitants have 
one of the best 
GDP’s of Italy, far 
above the average 
in the rest of 
the European 
Community. 

“
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É hoje inquestionável a importância social, cultural e económica do chamado 
Turismo Religioso. 

As solenidades da Semana Santa
e a gastronomia de Braga

A
quilo que hoje é conhecido como Turismo 
Religioso corresponde a uma realidade 
muito complexa em razão da multifuncio-
nalidade que caracteriza as deslocações 
e da diversidade de motivações. Sabemos 

que a peregrinação a um determinado local sagrado 
pode envolver percursos turísticos que não são co-
bertos pela motivação religiosa; e sabemos, também, 
que nesses locais sagrados estão muitos turistas cuja 
deslocação não pode ser explicada por convicções 
religiosas.
Em todo o caso, esse conjunto complexo exige dos 
profissionais do turismo competências próprias para 
lidar não só com tudo aquilo que decorre dessa ênfa-
se especificamente religiosa dos turistas-peregrinos, 
mas também uma formação técnica que lhes permita 
compreender quer os universos simbólicos em que se 
inscreve o património religioso construído, quer tam-
bém as práticas, do presente e do passado, que nele 
se descobrem (ritos, dramas, música, etc.). 
Depois de saturado o mercado do chamado turismo 

“sol e praia” parece existir um interesse renovado pelas 
práticas turísticas que envolvem o conhecimento de 
usos, costumes, modos de vida locais, num contexto 
de fruição do encanto próprio de certas regiões. 
O forte significado e expressão religiosa de Braga como 
um grande polo religioso das maiores tradições histó-
ricas na Península, posicionam Portugal como um dos 
potenciais mercados turísticos ao nível deste produto.
Braga é um exemplo a referenciar, pelo crescimento 
que tem tido em visitantes e turistas, na melhoria da 
organização e na inovação do “pacote” que envolve as 
forças vivas do Concelho, os privados e a população.
O conjunto de infraestruturas e de equipamentos, 
que pela sua situação privilegiada junto das igrejas e 
santuários e pelo facto de muitos destes integrarem o 
espólio de monumentos nacionais com relevo histó-
rico, cultural e religioso, deverão ser disponibilizados 
aos visitantes de forma organizada.
Em Braga vivem-se as solenidades da Semana Santa 
com muito fervor e dedicação. Pelas suas caracterís-
ticas têm potencial para entrar nos fluxos do transna-

texto Agostinho Peixoto (Especialista em Turismo)
fotos D.R. 

destinos
D

cionalismo e nas grandes rotas de turismo religioso. 
Conhecida pela “Roma” portuguesa vive um período 
único de afirmação e consolidação de mercados. 
Mas o convite que vos faço para viver estas mani-
festações únicas em Braga vem agregado às provas 
e experiências gastronómicas que podem usufruir 
nesta cidade. Uma gastronomia sólida, apoiada em 
sabores próprios de cada ingrediente. As receitas são 
específicas e realçam os sabores do produto. O arroz 
de Pato à Braga, o afamado Bacalhau à Narcisa (ou à 
Braga, como é mais conhecido) gravita nos principais 
restaurantes da cidade. As “Papas de Sarrabulho à 
Braga” fazem parte dos cardápios dos restaurantes de 
Braga com o acompanhamento dos famosos Rojões 
à moda do Minho. As “Frigideiras”, pastéis de massa 
folhada, recheados de carne de vaca e presunto, receita 
com mais de 200 anos de existência, são a imagem de 
marca da cidade e da região. Mas em Braga a fama, 
a notoriedade, vai para o doce mais extraordinário do 
receituário português – o Pudim Abade de Priscos. 
Braga, uma terra abençoada por Deus.

pub
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texto RPRVC
fotos D.R.

sociedade
S

um no seu local, difundindo por ampli-
ficação sonora a sua música a convidar 
o povo a juntar-se nos locais habituais 
para entoar os louvores ao santo. 
0s cânticos e danças do Rancho são de 
uma originalidade singular, musicadas 
e compostas por mestres vilacondenses 
que exprimem tudo o que existe de mo-
numental e artístico em Vila do Conde.
A  “Canção das Rendilheiras”, escrita 
pelo Dr. Cunha Araújo, cantada e 
conhecida em todo o mundo, como o 
potencial “Hino de Vila do Conde” dado 
ser esta uma terra de 
Rendilheiras.

“Rendilheiras que teceis, 
As lindas rendas à mão, 

Eu dou-vos se vós quereis, 
Por almofada o coração.”

As coreografias das danças traduzem 
a inspiração das nossas rendilheiras 
que com as suas mãos de fada conse-
guem fazer os mais difíceis, variados 
e vistosos trabalhos da arte popular. 
O Rancho da Praça tem sido desde 
sempre, um dos agentes mais impor-
tantes na divulgação turística de Vila 
do Conde e particularmente das suas 
Rendas de Bilros tanto em Portugal 

A
s quase centenárias raízes  
do Rancho da Praça - Ren-
dilheiras de Vila do Conde, 
foram inspiradas em tra-
dições, cultos e costumes 

populares das gentes de Vila do Conde, 
tendo como ponto alto a evocação reli-
giosa festiva a São João Baptista, seu 
padroeiro, em 24 de Junho. 
Os preparativos para a participação do 
Rancho da Praça na grande noite de São 
João começam, como habitualmente, 
uns meses antes. E este ano não foi di-
ferente, já que desde o início do mesmo 
há movimentação com a preparação dos 
trajes, ensaios, arcos e os tão bonitos, 
mas trabalhosos carros do desfile.
Estes trabalhos, morosos e delicados, 
têm início alguns meses antes dado que 
são feitos por carolice nos tempos livres 
das pessoas que se disponibilizam para 
colaborar com o Rancho da Praça.
A tradição começa efetivamente com 
o cantar a São João no dia 24 de Maio, 
ou seja, a faltar um mês para o dia do 
Padroeiro, contando-se com várias 
centenas de pessoas que com alegria 
e muito entusiasmo se concentraram 
por detrás da Igreja Matriz.
Esse ritual repete-se no dia 17 de junho 
com os ranchos de rendilheiras, cada 

Com sede em edifício próprio na rua que tem o seu nome, 
na cidade de Vila do Conde, Rancho da Praça - Rendilheiras 
de Vila do Conde é um agrupamento artístico, cultural e 
regionalista fundado em 1920, embora um jornal da época 
aluda já à sua existência em 1915. É considerado, sem 
sombra de dúvidas, o rancho mais antigo de Portugal. 

Rancho da Praça - 
Rendilheiras de Vila do Conde

como no estrangeiro. 
Foi várias vezes louvado, enaltecido e 
galardoado pelas mais altas individua-
lidades políticas de Portugal, Espanha, 
França, Alemanha e Canadá, tendo 
sempre variadíssimas saídas a nível 
nacional e internacional.
Em setembro do ano passado o Ran-
cho da Praça participou na Festa do 
Avante, o evento que é considerado o 
maior a nível político-cultural realizado 
em Portugal. 
Este ano nos dias 30 e 31 de Maio o 
Rancho da Praça estará presente nas 

comemorações dos cem anos do Real 
Coro Toxos e Froles em Ferrol, em 
Espanha.
No Rancho da Praça constrói-se o 
futuro, cimentando o presente, com 
base no respeito e na dignidade do 
passado. É no reconhecimento por 
aqueles que outrora pugnaram com 
o seu trabalho, que os Pracistas têm 
o orgulho de o seu Rancho da Praça 
– Rendilheiras de Vila Do Conde ser 
uma das principais e mais populares 
colectividades culturais da milenária 
cidade de Vila do Conde.

Rancho da Praça 
Rendilheiras
de Vila do Conde

Rua Rancho da Praça, 107
4480-929 VILA DO CONDE

Tel.: 252 633 426 

email:
direccao.rp@rancho-da-praca.com
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A
ntónio Ramos Rosa, um 
homem do Algarve, de que 
me lembrei depois de ver 
que a Biblioteca Municipal 
de Faro tem o seu nome; 

estudamo-lo no secundário.
Para uma parte significativa das pes-
soas, o nome de Ramos Rosa tem só a 
ver com mais um livro do que aqueles 
que se estuda. Depois disso nunca mais, 
e a maior parte das pessoas nem sabe 
quem é.
Andava no Liceu em Faro e, sendo um 
estudante interessado, viu-se forçado 
a abandonar a meio do secundário por 
motivos de saúde.
Mal imaginava ele que viria a ser um dos 
maiores poetas portugueses contempo-
râneos, encontrando ainda tempo para 
o desenho.
Morreu há dois anos, aos 88, deixando-
nos um legado de mais de cem livros, 
desde “Grito Claro” de 1958 a “Em Torno 
do imponderável” de 2012. Como poeta, 
revela-se um ser radical... no mínimo!
Foi em 1958 que, ainda antes da publica-
ção do seu primeiro livro, começa a sua 
colaboração na imprensa ao publicar no 
jornal A Voz de Loulé a sua poesia “Os 
dias, sem matéria”.
A ideia da publicação do “Grito Claro” 
veio de um velho amigo de escola, Casi-
miro de Brito, que, além de poeta, tinha 
também uma editora em Faro. Casimiro 
de Brito decide publicar uma coleção de 
obras poéticas “de bolso”, a que chama 
“Coleção A Palavra” e sugere a Ramos 

pela obra, que Ramos Rosa é “verda-
deiramente singular”; que “a atmosfera 
muito espacial que a sua poesia, ou 
melhor, os seus ciclos de poemas, são 
capazes de criar”, através de uma “con-
jugação precisa de palavras, e isso vê-se 
muito bem em O Ciclo do Cavalo, onde 
se sente que há como que uma força 
cósmica que atrai e repele as palavras 
e a própria natureza”.
Pinto Amaral ainda se refere às obras de 
Ramos Rosa; atribui-lhe qualidades de 
quase ambivalência, classifica-as como 
“muito distintas” aproveitando para 
referir o lado mais real do seu trabalho, 
usando o exemplo aquela obra mais 
“ligada ao quotidiano e às suas burocra-
cias”, quando se lê um dos seus poemas 
mais conhecidos, “O Boi da Paciência”. 
Sucede que Ramos Rosa não conseguia 
viver com o dinheiro da sua obra e, por 
isso, também teve que trabalhar como 
funcionário num escritório, e nessa obra 
reflete precisamente a vida real. Mostra 
aqui como pode ser monótona a vida…  
“Mas o homenzinho diário recomeça / 
no seu giro de desencontros/ a fadiga 
substituiu-lhe o coração”. De tudo o 
que consultámos, uma vez mais, acho 
importante citar Pinto Amaral, pela 
forma objectiva como traduz o que se 
sente sobre Ramos Rosa quando diz que 
“tudo está em tudo na poesia de Ramos 
Rosa, como no movimento constante 
de inspirar e expirar”, estamos a falar 
de um poeta que precisará sempre de 
antologias, “Um jovem leitor que queira 

iniciar-se na sua poesia vai sentir-se 
muito facilmente perdido. Ele escreveu 
muito, publicou muito. Fazer antologias 
suas não é, no entanto, tarefa fácil, por-
que há uma unidade muito grande em 
cada livro, o que torna difícil escolher um 
poema em detrimento de outro”.
Ao longo de mais de cinquenta anos, Ra-
mos Rosa mostra-se um autor imparável, 
que encontra em todas as palavras uma 
imagem conversível, objectivamente ou 
simbolicamente; onde em cada poesia 
que nos oferece, transmite moção e 
emoção que transmitem ao seu leitor 
uma forma de se integrar; chega a raiar 
o infra pensamento. Em Ramos Rosa te-
mos o direto e o indireto expresso numa 
forma ímpar em Portugal no século XX. 
Quando editou em 2002 “Cada árvore 
é um ser para ser em nós”, trabalhou 
com o fotógrafo Paulo Gaspar Ferreira, 
e ainda incluiu efeitos sonoros que vêm 
num CD anexado ao próprio livro. Este 
foi mais um fantástico trabalho onde, 
de uma forma clara,manteve um hábito: 
o da evolução, o de se manter “cientifi-
camente” pronto para a novidade, para 
a sua utilização e utilidade recreativa 
e social.
Em 1992 o Governo atribuiu-lhe o grau 
de Grande-Oficial da Ordem Militar de 
Sant’Iago da Espada em 1997 Grã-Cruz 
da Ordem do Infante D. Henrique.
Recebeu o grau de Doutor Honoris 
Causa, atribuído pela Universidade do 
Algarve em 2003. A sua terra reconhe-
ce-o finalmente. 

Rosa a publicação do seu primeiro livro 
como a primeira obra dessa coleção. O 
livro sai em 1960, mesmo ano em que 
Ramos Rosa lança uma revista: “Cader-
nos do Meio-Dia”. 
Começa a colaborar também em revis-
tas e jornais brasileiros, espanhóis e 
franceses.
A Editora Ática, em Lisboa, propõe-lhe 
em 1960 a publicação de “Viagem Atra-
vés duma Nebulosa”, que tinha sido 
segundo lugar do “Prémio Fernando 
Pessoa” em 1958. 
A ascensão de Ramos Rosa é notória 
quer pelo que publica, quer pelo re-
conhecimento que vai tendo tanto em 
Portugal como em outros países. 
Torna-se alvo de atenção da PIDE, a 
polícia política de Salazar, que já o ob-
servara antes, por ser membro do MUD 
Juvenil, a facção do Movimento de União 
Democrática para os jovens, e também 
por ter sido um dos fundadores da re-
vista de poesia “Árvore” onde publicou 
entre 1951 e 1953. Afirmava, e cito “que 
era necessário superar a dicotomia fácil 
entre a poesia social e a poesia pura, e 
que o trabalho sobre a linguagem não 
impedia o empenhamento cívico”. Esta 
ideia vinha do seu universalismo, da sua 
ligação com autores estrangeiros que o 
motivavam e inspiravam. A sua poesia 
era poesia sobre poesia; um ato de inter-
ligação de ideias e sentimentos viáveis.
Diz a seu respeito numa critica jornalís-
tica, o também escritor, Fernando Pinto 
do Amaral “passeia em pensamentos” 

António
Ramos
Rosa 

texto Mafalda Raínho
fonte D.R.
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texto Mónica Lindo
fotos Shutterstock

M
musik

by mokzz

A febre dos
Festivais de Verão

E
m VIL AR DE MOUROS 
nos últimos dias de julho e 
principio de agosto vamos 
ter alguns dos UB40, os 
espanhóis La Union, Blind 

Zero, os velhos Stranglers que regres-
sam a Vilar de Mouros depois de nele 
terem participado em 1982, os Blasted 
Mechanism, yeah, Guano Apes, os 
Xutos… 
Depois logo de seguida vem o MEO 
SUDOESTE de 6 a 10 de agosto com 
um conjunto muito mais vanguardis-
ta de estilos. É um bom local para 
aprender com muito que na rádio não 
passa mas valha a net, Dimitri Vegas 
& Like Mike, Hardwell, Ellie Goulding, 
os Orelha Negra, GROGNation, o Seu 
Jorge para quem ‘teja afim disso’, idem 
para David Guetta . 
Temos na Figueira o FUSING de 14 a 
16 de agosto com Dead Combo, os 
IMPERDÍVEIS Paus,  The Legendary 
Tigerman, só estou a lembrar quem 
gosto mesmo, Primitive Reason, Facha-
da, Nice Weather For Ducks … 
Depois há O SOL DA CAPARICA para 
quem gosta de ver parte do que já viu 
no Sudoeste, pagar muito menos e 
não ter ambiente, e ouvir o que calhar; 
ainda nem o cartaz para este ano vi.
Em Viana do Castelo em 14 e 15 de 
agosto há o NEOPOP que é “suavezi-
nho” e que pelo preço que é, vou ver 
um Sonisphere a Inglaterra. Não é que 
não tenha um bom alinhamento mas o 
pessoal não é assim tão culto.
Depois também para malta mais culta, 
temos em Tomar o BONS SONS que cai 

em cima do Neotop, que nos traz uma 
fórmula diferente, com alguma partici-
pação interventiva tipo Sérgio Godinho, 
os Gaiteiros de Lisboa, o fantástico JP 
Simões, a muito interessante Amélia 
Muge, e mais uma enorme lista de 
nomes. É tipo universidade musical, e 
ainda por cima para quem goste do Al-
vim, a noite de abertura, a que chamam 
recepção ao campista, é com ele a DJ. 
Ui, estava-me a passar o VODAFONE 
PAREDES DE COURA entre 20 a 23 de 
agosto, com Franz Ferdinand, Linda 
Martini, James Blake, Beirut, Kurt Vile 
and the Violators… e ainda há mais.
Quer dizer que se eu tivesse que pagar, 
gastava uns seiscentos euros nestas 
coisas todas, ainda antes do dinheiro 
para a viagem e para a comida e álcool.
Pronto, já escrevi quase dois mil ca-
racteres e ainda não disse nada nem 
falei do MARÉS VIVAS, ups; cool. Ok, 
vão ao Marés ver John Legend ou 
Lenny Kravitz ou John Newman, ou os 
Buraka Som Sistema que socialmente 
fica bem ver.
Em tempos o Papzz contava-me cenas 
sobre festivais no passado, cá e sem 
ser. Contava histórias que outros con-
tavam sobre como foi o primeiro Vilar 
de Mouros, antes da revolução de Abril, 
cheio de polícias políticos e GNerres. 
Vilar de Mouros tinha uma casa de 
banho descartável onde um repórter 
da Rádio Renascença fez reportagem 
em cima do telhado da mesma, até 
que a multidão tombou a casinha e o 
repórter foi dar à lama. 
O festival decorreu a 7 e 8 de Agosto 

15 e 16 de agosto de 1969 acontece 
WOODSTOCK, nos arredores de Nova 
Iorque, com grandes participações, 
como Carlos Santana, Grateful Dead, 
Creedence Clearwater Revival, Janis 
Joplin, The Who que tocaram 25 temas 
consecutivos a partir das 4 da manhã, e 
Jefferson Airplane já o dia tinha nascido.
No dia seguinte o recentemente faleci-
do Joe Cocker, Ten Years After, Blood, 
Sweat & Tears, Crosby, Stills, Nash & 
Young e alguém do outro mundo, Jimi 
Hendrix. Eu só refiro aqui as bandas 
ou artistas que conheço, porque hou-
ve mais não sei quantos que não me 
lembro e que teriam o seu valor cer-
tamente. Houve quem não fosse, tipo 
Beatles que nessa altura já estavam 
mais dissolvidos que outra coisa, e 
outros que não foram e se arrepende-
ram, tipo, os Doors, ou a Joni Mitchell 
porque o agente lhe tinha arranjado 
a participação num programa da TV 
para ela tocar uma música. Eu tinha 
morto o agente e ganhava justa causa 
no tribunal.
A organização esperava 200.000 pes-
soas mas a dias do festival tinha-
se vendido pouco mais de 185.000 
bilhetes. A confusão foi total no dia 
do evento. Mais de meio milhão, qui-
nhentos mil topam (?), aparecem e 

de 1971, sendo o primeiro a realizar-
se em Portugal, onde até então era 
impensável fazê-lo. O Festival de Vilar 
de Mouros de 1971, a que chamam o 
Woodstock português recebe nos dois 
dias mais de 30000 espectadores que 
assistem a uma enorme variedade 
de estilos e temas, tocados por bons 
músicos de cada área. Entre outros o 
Quarteto 1111, uma banda portuguesa 
dos tempos em que o José Cid tocava 
Rock, a grande banda do Manfred 
Mann e, pasme-se, o Elton John.
Noutro estilo que cativa em geral outro 
tipo de pessoal, em 71 temos o primei-
ro cascais Jazz, tudo graças a um ser 
fantástico na história da nossa músi-
ca, o Villas Boas, idealista do festival, 
é tipo Dorminsky, aquele senhor do 
Fantasporto; há pessoas assim.
Até eu que não ligo muito ao Jazz 
olhando para as presenças fico arre-
piada. Miles Davis, Dexter Gordon, Phil 
Woods, Dizzy Gillespie… 
Talvez deva referir que o Vilar de Mou-
ros já tinha acontecido antes, em 1968, 
mas se olharem para os participantes 
notam a diferença. Por exemplo, a 
Banda da Guarda Nacional Republi-
cana, com fado e até uma abordagem 
à música de intervenção política com 
o José Afonso, Carlos Paredes, Luís 
Goes, Adriano Correia de Oliveira, e 
alguns grupos de folclore; entre o in-
teressante e o fantástico (ou de terror 
para mim).
Lá fora já desde os fins dos anos cin-
quenta que iam acontecendo estes 
tipos de espetáculos.
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desfazem as cercas e vedações. Não 
há nada a fazer. A confusão é total 
e tudo foi acontecendo ao sabor dos 
acontecimentos. Mais ninguém paga 
e levando em conta que ninguém se 
tinha preocupado muito com sanea-
mento ou cuidados médicos, até que 
nem correu mal. Dois mortos, um por 
atropelamento e outro por “overdose” 
de heroína e duas crianças que nasce-
ram é uma excelente média para um 
acontecimento assim. Depois eu e a 
minha irmã é que somos da geração 
perdida; seus ignorantes!
Aqui na Europa, em Inglaterra, mes-
mo em frente a Portsmouth, perto de 
Southampton, há uma ilha calminha, 
bonitinha, com casas de peixe frito e 
batata com ketchup, hambúrgueres, 
batata frita e ketchup, e um festival de 
rock famoso, Festival da Ilha de Whight.
Para mim foi o primeiro festival gran-
dioso, realizado em três edições, sendo 
a primeira em 1968. A banda princi-
pal era Jefferson Airplane, embora 
houvesse outras grandes bandas em 
palco como T Rex, The Move, os Smile, 
Fairport Convention, muito bom; não 
chega? Se não sabem o que é tá-se 
bem, mas não digam que não foi um 
cartaz fantástico. Muito Melhor que o 
Alselmo Ralph. 

O festival aconteceu de novo em 
1969 e 1970, com participações subli-
mes, como Joe Cocker, os Free, King 
Crimson, os The Moody Blues que 
estavam completamente no top, uma 
das bandas de maior longevidade e 
continuidade que me lembro … The 
Nice, em 1969. 
Em 1970 foi a rebentar, só para citar 
alguns, Procol Harum, The Doors, 
The Who, Jimi Hendrix, Joan Baez, 
Supertramp, Chicago, Ten Years After, 
Emerson, Lake And Palmer, Miles Da-
vis, Moody Blues, Jethro Tull, ou Leo-
nard Cohen. Parece a lista telefónica 
das maiores bandas do mundo nessa 
época. Podem dizer que falta Led ou 
Deep, mas vejam lá onde é que hoje 
haveria algo assim.
Boa ideia, hoje em dia, há sim, para 
mim duas referências fundamentais, 
o Sonisphere em Knebworth, ou no 
Metal o festival de Waken.
A propósito, Wacken, este ano já me 
perdi nas bandas. Pensem bem e se 
conhecem alguma música enten-
dem, Within Temptation, Subway to 
Sally, Quireboys, Sepultura, Savatage, 
Obituary, Queensryche, Morgoth, 
Noctiferia, Opeth, My Dying Bride, sei 
que sou chata mas adoro este pessoal 
todo, Katakysm, Judas Priest, Lord of 

Ok, vão ao 
Marés ver 
John Legend 
ou Lenny 
Kravitz ou John 
Newman, ou 
os Buraka Som 
Sistema que 
socialmente 
fica bem ver.

the Lost, Dream Theatre, Dark Tran-
quility, Bloodbath, Amorphis, onde o 
ano passado tivemos os portugueses 
Revolution Within, a banda do Raça 
que comemora este ano 10 anos de ati-
vidade. Se estão a pensar ir este ano a 
Wacken esqueçam porque os bilhetes 
já estão todos vendidos, mas ainda há 
para 2016. Por acaso ainda não, mas 
lá para julho. Mas com bilhetes a 160 
euros nem tem comparação com ce-
nas aqui a mais de 100 euros. 
Este ano não há Knebworth, quer dizer, 
não há Sonisphere em Uk porque a 
organização não conseguiu o alinha-
mento que consideravam desejável 
para um festival tão grandioso que no 
ano passado conseguiu juntar Prodigy, 
Iron Maiden, Metalica, Limpbizkit, Def-
tones, Alice in Chains, HIM, Gary Nu-
man, Slayer, Dream Theater, Anthrax, 
Sisters of Mercy, Therapy, já chega? 
Sei que este texto de hoje está uma 
seca monumental e onde já escrevi 
mais de cem nomes de bandas sem 
sair daqui. Quase não vos expliquei 
nada dos meus pontos de vista, mas 
estabeleci uma comparação entre 
grandes festivais no passado com os 
de hoje, falei do que se faz por cá e do 
que se faz lá fora. Eu por mim estava 
sempre lá fora.

“
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R
religião

texto Marco António Lindo
fotos D.R.

Papas em Avignon

A
vignon é Património Mun-
dial da UNESCO desde 
1995 e em Avignon pro-
duz-se um vinho famoso, 
o Chateauneuf-du-Pape, 

não é que fosse muito, mas houve um 
critico norte americano que, nos anos 
setenta do século XX, disse que sim, 
que era bom, e tornou-se conhecido. 
No fim deste texto faz-se uma aborda-
gem a esta questão vínica. Mas aqui o 
invulgar é o verdadeiro Châteauneuf-
du-Pape, o Palácio dos Papas.
Avignon aparece com relevância his-
tórica no tempo dos Celtas. Contudo 
é no Século XIV, quando o governo 
da região estava sob tutela do Reino 
da Sicília, que o seu nome se torna 
subitamente mais importante. 
No entanto, conforme o poder real se 
foi fortalecendo em França, surgiram 

conflitos com a Igreja. Durante o rei-
nado de Filipe IV de França, o Belo, 
registou-se um choque entre esse 
soberano e o então Papa Bonifácio VIII. 
O Papa não permitia que o rei cobrasse 
tributos da igreja francesa. 
O sucessor do Papa Bonifácio VIII, 
Clemente V, foi levado literalmente à 
força  pelo rei francês para Avignon, 
estávamos em 1309, e a sede papal é 
transferida de Roma para Avignon. A 
este segue-se o Papa João XXII, o Papa 
Bento XII e o Papa Clemente VI, que vai 
mais longe ao adquirir em 1348 a cida-
de em si à Rainha Joana I da Sicília. 
Em 1377, o Papa Gregório XI decidiu 
recuperar o trono de São Pedro, em 
Roma, o que não reconstruiu a unida-
de do papado, e sim provocou a pior 
crise de sua história: o Grande Cisma 
do Ocidente, com dois ou mais papas 

cesa é integrada em pleno na França. 
Depois de Clemente VI, ainda aqui 
viveram os Papas Inocêncio VI, Urbano 
V e Gregório XI.
Avignon tinha sido sede episcopal 
desde o ano 70, e foi convertida em 
Arcebispado em 1476. Foi sede de 
vários sínodos de menor importância. 
A sua universidade foi fundada pelo 
Papa Bonifácio VIII em 1303 e devido 
à reputação dos cursos de direito teve 
grande importância até à Revolução 
Francesa.
As muralhas da cidade, foram cons-
truídas por ordem dos Papas imedia-
tamente a seguir da mudança de resi-
dência para este lugar. O “Palais des 
Papes”, é um enorme edifício gótico 
com muros de 5 a 5,5 m de espessura, 
que foi construído entre 1335 e 1364. 
Depois da corte papal regressar a 
Roma, foi utilizado como quartel sendo 
hoje um museu muito visitado. 
Segundo documentação, Avignon 
tinha no principio do Século XVI cerca 
de mil habitantes, e cinco séculos mais 
tarde a população local pouco mais 
que duplicou.
Havíamos anteriormente falado do 
vinho que aqui se produz. Histori-
camente sabe-se que foi no século 
XII que a sua produção começou a 
ter significado, mas é o cultivo com 
iniciativa papal, que teve início sob 
Clemente V que e a sua produção tem 
um incremento decisivo. As terras 
papais que contavam com cerca de 
oito hectares na época do Papa João 
XXII, começam a incorporar extensões 
de terra que pertenciam aos templá-
rios, que foram expulsos da região na 
época. Interessante encontrar uma 
referência ao vinho quando em 1500, 

simultaneamente em Avignon e Roma, 
e que só seria ultrapassado em 1417.
Os Antipapas Clemente VII e Bento 
XIII continuaram a residir em Avignon 
depois dos Papas terem regressado a 
Roma em 1377. 
Em 1377 a residência do papa foi 
transferida de novo para Roma por 
Gregório XI, que faleceu um ano de-
pois, enquanto um Papa rival Clemente 
VII permaneceu na cidade durante 
todo o seu pontificado 1378-1394. Um 
segundo “Anti” ainda ocupou o cargo, 
Papa Bento XIII que aí viveu até à fuga 
para Aragão.
O Concílio de Constança, em 1414 
resolveu finalmente esta controvérsia, 
desmantelando os últimos vestígios do 
papado em Avignon.
Avignon irá ser propriedade Papal até 
1791 quando com a Revolução Fran-

Em 1995, 
Parker foi 
a terceira 
pessoa a 
receber o título 
de cidadão 
honorário de 
Châteauxneuf; 
Deus saberá 
porquê.

“

Avignon, tem uma música que os franceses gostam muito “Demoiselles d’Avignon”, em 
1907 Pablo Picasso tinha pintado um quadro com o mesmo nome. 
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Nostradamus se refere a 
ele como de boa reputação 
e qualidade. Nesta época 
o único consumo fora da 
região deste  Châteauneuf-
du-Pape, era o exportado 
na época pra Itália. 
Antes de Robert M. Parker, 
conceituado critico de vi-
nhos norte americano, ter 
começado a promovê-los 
nos Estados Unidos, os 
vinhos de Châteauneuf 
eram pouco considerados. 
No entanto, em diversas 
referencias que faz à sua 
produção, é lisonjeiro e 
classifica-o sempre de uma 
forma muito meritória.
Robert M. Parker, Jr., é um 
reconhecido autor neste 
mundo dos vinhos tendo 
publicados diversos livros 
entre os quais “The World’s 
Greatest Wine Estates.”
Em 1995, Parker foi a ter-
ceira pessoa a receber o 
título de cidadão honorário 
de Châteauxneuf; Deus 
saberá porquê.
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BROWNIES DE CHOCOLATE E FEIJÃO PRETO

Ingredientes 6-8 brownies
1 lata de feijão preto cozido
1/2 chávena de cacau puro 
em pó
2 colheres de sopa de mel
4 colheres de sopa de açú-
car de côco
2 ovos biológicos
4 colheres de sopa de óleo 
de côco
essência de baunilha em pó
1 mão cheia de nozes, par-
tidas aos bocados

Preparação 
Forno a 170ºC. Passe o feijão por água. Derreta o 
óleo de côco em lume brando. Numa liquidificadora, 
junte ovos, feijão, açúcar, mel, baunilha e cacau e 
misture. Junte óleo de côco e volte a misturar até a 
massa estar suave. Veja se a massa necessita mais 
açúcar. Coloque a massa num pyrex untado com 
óleo de côco. Coloque as nozes por cima e mergu-
lhe algumas na massa. Leve ao forno durante cerca 
de 30 minutos ou até que a massa esteja firme e 
ligeiramente quebrada na sua superfície. Retire o 
pyrex do forno e deixa a massa arrefecer antes de 
cortares os brownies, aos quadrados.

CREME DE BRÓCOLOS, ERVILHAS E MANJERICÃO

Ingredientes
para seis pessoas
2 colheres de sopa de ghee (ou man-
teiga de côco)
2 cebolas picadas; 2 dentes de alho 
picados; 80gr de folhas de manjericão 
fresco; 1,5kg de brócolos cortados aos 
bocadinhos (dispensar o caule)
1,5kg de caldo de legumes (ou água)
500gr de ervilhas congeladas
sumo de 1 limão
uma pitada de oregãos secos
sal grosso marinho e pimenta a gosto

Preparação 
Num tacho, aqueça a manteiga de côco e 
adicione a cebola picada. Salteie a cebola 
até estar tenra.  Junte o alho, oregãos e 
mexa. Adicione os brócolos, as ervilhas, o 
caldo, sal e pimenta e volte a mexer Tape o 
tacho quando água estiver a ferver, reduza 
o lume para médio e deixe cozinhar cerca 
de 15 minutos ou até os brócolos estarem 
tenrinhos. Desligue o lume, junte o manjeri-
cão, sumo de limão e triture com a varinha 
mágica. Sirva o creme com umas fatias de 
parmesão e um fio de azeite por cima.

Desperte o 
vegetariano
que há em si

S
sabores

receitas Miss Kale | www.misskale.pt
fotos D.R.

Quem disse que não podia ser saboroso?

HAMBÚRGUERES DE BETERRABA

Ingredientes
para 5 hamburguers
1 1/2 chávena de arroz integral 
cozido
2 cebolas picadas
ghee/óleo de côco q.b.
2 colheres de chá de paprika
pitada de pimenta caiena
2 beterrabas grandes raspadas
sal grosso marinho q.b. 

Preparação 
Em lume médio, salteie a cebola no ghee/
óleo de côco até que fique ligeiramente 
caramelizada.
Junte a paprika, pimenta e sal, mexa bem 
e depois deixe arrefecer. Numa triturado-
ra, coloque o arroz, as cebolas e 1 cháve-
na de beterraba e misture tudo.
Junte a restante beterraba e mistura com 
as mãos. Divida a massa em pequenas 
bolas e depois amaçe-as até que fiquem 
com forma de hambúrguer. Aqueça um 
pouco de ghee/óleo de côco numa frigi-
deira e quando estiver quente coloque os 
hamburgueres e deixe-os aquecer até que 
fiquem encrustados.
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ESTUFADO DE LENTILHAS E BATATA DOCE

Ingredientes 2 porções
½ chávena de lentilhas castanhas 
demolhadas; 1 cebola média 
picada; 1 colher de chá de azeite; 
1 tomate descascado e cortado 
aos bocados; ½ colher de chá 
de gengibre em pó; ½ colher de 
chá de cominhos; ½ colher de 
chá de coentros secos; 1 pitada 
de canela; 1 colher de chá de 
açafrão-das-índias; 2 batatas do-
ces descascadas e cortadas aos 
cubos; 3 chávenas de água

Preparação 
Aqueça o azeite numa panela. Junte a ce-
bola e deixe refogar até que a cebola esteja 
macia (junta umas gotinhas de água caso 
esteja a colar ao fundo). Junte os tomates, 
gengibre, açafrão-das-índias, cominhos, 
coentros secos, canela e sal grosso. Adi-
cione as batatas doces, água e lentilhas. 
Assim que levantar fervura, reduza o lume 
e tapa a panela. Deixe cozinhar cerca de 
40 minutos até as lentilhas e a batata doce 
estarem tenrinhas

PURÉ DE BETERRABA ASSADA E SALADA

Ingredientes
1 cabeça de alface
1/2 abacate
1/2 courgete cortada aos
cubinhos
2 beterrabas
1 colher de sopa de pasta de 
sésamo (tahini)
sumo de 1/2 limão
Sal grosso marinho e pimenta

Preparação
Da salada: Salteie a courgete em manteiga 
de côco/azeite até estar tostada nas pontas. 
Corte o abacate aos cubinhos/fatias. Corte a 
alface às tiras e coloque o abacate e a courge-
te, já cozinhada, por cima.
Do puré de beterraba: Corte as beterrabas 
em quatro e coloque-as a no forno. Deixe-as 
assar até que estejam tenrinhas por dentro. 
Retire a casca das beterrabas e triture-as 
juntamente com a pasta de sésamo, sumo 
de limão, sal e pimenta. Coloque o puré por 
cima da salada.

SOPA MINESTRONE

Ingredientes sopa 4 pessoas
1 colher de sopa de azeite
2 dentes de alho bem picados
1 cebola média; 2 tomates; 1 
cenoura; 1 courgette pequena
100 gr de feijão verde (8 a 10 
feijões) em tirinhas finas
1 pitada de noz moscada
1 colher de café de colorau
1 raminho de tomilho
1 haste de alecrim
2 cubos de caldo caseiro*
2 copos de água

Preparação 
Corte todos os legumes em cubos do mes-
mo tamanho (+/- 1 cm). Salteie o alho no 
azeite. Junta a cebola e deixa refogar bem. 
Acrescente a cenoura, seguida do tomate. 
Deixe estufar cerca de 10 minutos. Tem-
pere com noz moscada, colorau, tomilho, 
alecrim a sal marinho, a gosto.Adicione os 
dois cubos de caldo e a água. Tape e deixe 
ferver. Junte a courgette e o feijão verde à 
sopa, volte a tapar e deixe cozer e apurar 
durante 20 a 30 minutos. Enquanto a sopa 
coze, aproveite para fazer o pão!

Ingredientes pão
½ chávena de farinha de trigo 
sarraceno
1 colher de sobremesa de azeite
3 a 4 colheres de sopa de água
½ colher de café de alho em pó
½ colher de café de sal fino
Ervas a gosto (usei as folhas de 
um raminho de tomilho fresco)

Preparação 
Misture a farinha, o alho, o sal e as ervas 
numa taça. Adicione o azeite, 2 colheres de 
água e mexa. Vá juntando água. Amasse 
bem a massa até não colar aos dedos. Di-
vida a massa em 4-5 bolinhas e, entre duas 
folhas de papel vegetal, estique-as com um 
rolo. Aqueça bem uma frigideira antiade-
rente, baixe para lume médio e coloque 
um pedaço de massa de cada vez. Espere 
que comece a formar bolhas e vire.Deixe a 
massa ficar até ter o seu flatbread cozinha-
do dos dois lados.
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V
vinhos

texto Maria Maria Helena Duarte 
         revista Paixão pelo Vinho
fotografias D.R. / Shutterstock
seja responsável, beba com moderação

Moscatel Roxo
Na região da Península de Setúbal há uma casta especial – Moscatel Roxo. Cada uva é 
como uma caixa de tesouro, rica, concentrada, brilhante. O resultado ofusca e surpreende: 
um vinho único, cativante e desconcertante, de tão bom que é!

E
m Portugal temos vários 
terroirs, todos eles bem 
diferenciados pelas suas 
características ímpares e 
autênticas. Na Península de 

Setúbal, o Moscatel de Setúbal é rei. 
Um vinho generoso que já espalha a 
fama pelo mundo desde o século XVI 
/ XVII. Em 1675, existem referências à 
exportação de 350 barricas de Moscatel 
de Setúbal. Por exemplo, Luís XIV, o 
“Rei Sol” (1638-1715) segundo consta, 
não dispensava nas festas de Versai-
lles este vinho generoso. Outra marca 
histórica relevante foi o facto de já em 
1855, na Exposição Universal de Paris, 
o Moscatel de Setúbal da José Maria da 
Fonseca ter sido distinguido com uma 
medalha de ouro. 
Com a casta Moscatel Roxo não há 
muitos vinhos, são mais difíceis de 
encontrar, no entanto, estão disponíveis 
no mercado exemplares de vários produ-

tores, e são uma referência obrigatória 
para a sua garrafeira. 
Estes vinhos resultam da casta com o 
mesmo nome e que dá uvas muito con-
centradas, de baixa produção e grande 
sensibilidade. A casta Moscatel Roxo 
em nada é parecida com a tradicional 
Moscatel de Setúbal. Tem cachos mais 
pequenos e os bagos têm um tom 
rosado/salmão. Cada uva é como uma 
caixa de tesouro, rica, concentrada, 
doce, brilhante. O resultado ofusca e 
surpreende: um vinho único, cativante e 
desconcertante para os sentidos.
Apresentamos nesta edição algumas 
sugestões, que são verdadeiros mimos 
da natureza. Vinhos concentrados, ricos, 
secos, com notas de fruta compotada, 
figos, citrinos bem maduros, com bom 
equilíbrio entre acidez e doçura e final 
muito persistente. 
Em 1866 João Ignacio Ferreira Lapa 
escreveu que “O Moscatel Roxo é fa-

bricado com o Moscatel d’esta mesma 
cor, planta finíssima muito aromática e 
sacarina, mas, como todas as plantas 
delicadas, pouco produtiva e muito me-
lindrosa. Desmaia a cor roxa deste vinho 
com a velhice, parecendo então vinho 
Moscatel branco velho; mas embora, 
porque o sabor balsâmico que adquire 
em troca, indemniza no paladar o agrado 
que desmereceu à vista.”
Em Portugal, a Região Península de Se-
túbal é uma das mais antigas, a demar-
cação iniciou-se em 1907 e o processo 
foi concluído em 1908. 
Para além de ser o berço dos DO Mos-
catel de Setúbal, também se destaca 
pelo vinhos tranquilos, tintos, brancos 
e rosados. 
Bom mesmo, é ir até lá, passar um 
fim-de-semana a visitar adegas e provar 
vinhos, para além de enoturismo de 
qualidade ficará deslumbrado com as 
magníficas paisagens.

A casta 
Moscatel Roxo 
em nada é 
parecida com 
a tradicional 
Moscatel de 
Setúbal. “
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SIVIPA ROXO 2010 LOBO ROXO 2009DOMINGOS SOARES 
FRANCO 2005

BACALHÔA 
SUPERIOR 2002

Descubra a nobreza
da Península de Setúbal

Região: Península de Setúbal
Castas: Moscatel Roxo
Preço: 9,99 euros
Nota de Prova:
Topázio, com reflexos alaranja-
dos, limpo. Fabuloso no nariz, 
intenso em notas de figo seco 
pingo-de-mel, casca de laranja 
confitada, alperce seco. Na 
boca mostra-se exuberante, 
mantém as características 
da casta, acrescem notas de 
baunilha, caramelo e geleia, é 
encorpado, rico e bem estru-
turado, termina prolongado e 
cativante. Tem uma boa relação 
qualidade/preço.

Região: Península de Setúbal
Castas: Moscatel Roxo
Preço: 12,00 euros
Nota de Prova:
Topázio, limpo. Elegante nariz, 
com aromas que lembram 
notas de raspa de casca de 
laranja, mel, figos. Redondo, 
na boca tem bom corpo e 
volume com bom equilíbrio 
entre doçura e acidez, notas 
de uvas em passa, deixa um 
final longo e cativante. Com 
imagem e embalagem arroja-
da, é também uma boa opção 
para oferta.

Região: Península de Setúbal
Castas: Moscatel Roxo 
Preço: 19,90 euros
Nota de Prova:
Âmbar escuro, limpo. No 
nariz é expressivo e complexo, 
intenso em notas de alperce, 
casca de citrinos com des-
taque para a laranja, geleia, 
uvas em passa, figo pingo-de-
mel seco e canela. Tem um 
sabor rico, com bela estru-
tura, excelente acidez, notas 
meladas, frutos desidratados, 
laranja caramelizada, deixa 
um final de boca prolongado e 
fresco. Muito interessante.

Região: Península de Setúbal
Castas: Moscatel Roxo
Preço: 18,99 euros
Nota de Prova: 
Âmbar escuro com reflexos 
dourados, limpo. De aroma 
opulento, complexo, com 
notas de citrinos cristaliza-
dos, figo seco, alperce, flor 
de laranjeira, especiarias. 
Revela excelente volume de 
boca, grande complexidade na 
expressão da fruta, é harmo-
nioso, tem uma persistência 
final notável e irresistível. 

EXCELLENT FAMÍLIA 
HORÁCIO SIMÕES
SUPERIOR 2000

Região: Península de Setúbal
Castas: Moscatel Roxo
Preço: 45,00 euros
Nota de Prova:
Topázio com alguns tons 
esverdeados, limpo. Tem um 
aroma intenso e vibrante, muito 
concentrado. Tem notas eviden-
tes a frutos citrinos compotados, 
cascas dos mesmos carameliza-
das, melado, caramelizado, com 
nuances de especiarias. Na boca 
é gordo, untuoso, rico e com 
excelente estrutura, é um vinho 
doce mas com acidez a deixar 
todo o conjunto harmonioso, dei-
xa um final envolvente de grande 
persistência. Grande vinho!
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Os benefícios de uma 
boa noite de sono

S
e tudo o que fazemos du-
rante o dia é fundamental 
para o nosso bem-estar e 
equilíbrio emocional e físico, 
então o que fazemos à noite 

é de fundamental importância para que 
haja energia ao acordar e enfrentar todos 
os desafios e tarefas diárias.
Descansar é fundamental e dormir bem 
traz muitas vantagens para a nossa saú-
de. Cada vez mais os médicos alertam 
para esta necessidade, e parece que em 
vez de ouvirmos e seguirmos estas reco-
mendações, vamos dormindo cada vez 
menos, estimulando o nosso organismo 
até não podermos mais. 
Quem já teve o desprazer de passar uma 
noite sem dormir, seja por problemas 
relacionados a insónia, ou de outra na-
tureza, sabe como é difícil manter a boa 
disposição e o rendimento no trabalho 
no dia seguinte. O sono é uma necessi-
dade fisiológica tão necessária quanto 
comer e respirar. Dormir faz parte da 
existência humana e é imprescindível.
Uma boa noite de sono é essencial para 
um dia produtivo. Ao longo destes últi-
mos anos vão surgindo novos estudos 
que alertam para os grandes benefícios 
que uma noite bem dormida, pois é 
durante o sono que repomos as nossas 
energias e que o corpo se regenera. E se 
sente dificuldade em dormir, ou acorda 
muito cansado, tem de ir ao médico, 
na maioria das vezes estes problemas 

B
boa forma

texto Maria Helena Duarte

conseguem ser contornados ou solu-
cionados.
Os resultados das pesquisas realizadas 
nos últimos anos dão conta de que 
noites bem dormidas podem prevenir 
muitos problemas de saúde, tais como:
> Prevenção da obesidade: a explicação 
está no fato de que, durante o sono, o 
organismo produz Leptina, responsável 
pela sensação de saciedade durante 
o dia;
> Combate à hipertensão: ficar sem 
dormir gera altos níveis de stresse, o que 
aumenta a pressão sanguínea;
> Prevenção da depressão: as pessoas 
que dormem entre seis e nove horas por 
dia tendem a sofrer menos de depressão;
> Diminuição do risco de doenças 
cardiovasculares: dormir pouco pode 
desencadear o aumento de doenças do 
coração;
> Melhor desempenho no trabalho e 
nos estudos: após dormir entre seis e 
nove horas por noite, a concentração 
e o rendimento são muito melhores no 
dia seguinte.
Se mantiver algumas rotinas será ga-
rantido que poderá usufruir de boas 
noites de sono. Por exemplo: mantenha 
um horário fixo para deitar e para se 
levantar; não faça refeições pesadas a 
noite; pratique exercício físico durante 
o dia, e evite fazê-lo depois das 18/19 
horas; não se deite com os pés frios; não 
beba líquidos depois de jantar para evitar 

acordar durante a noite e evite cafeína e 
teína, bem como bebidas estimulantes, 
especialmente depois das 18 horas.
Sono (do latim somnus, com o mesmo 
significado) é, então, um estado ordiná-
rio de consciência, complementar ao 
da vigília (ou estado desperto), em que 
há repouso normal e periódico, caracte-
rizado, tanto no ser humano como nos 
outros vertebrados, pela suspensão tem-
porária da atividade perceptivo-sensorial 
e motora voluntária.
Quando estamos a dormir, o corpo passa 
por uma série de ciclos do sono. O adulto 
médio passa por quatro a cinco ciclos 
completos do sono num período de oito 
horas. Cada ciclo dura cerca de 90 a 110 
minutos e contém cinco estágios dis-
tintos. Cada pessoa tem ciclos do sono 
totalmente individuais, e cada ciclo, por 
sua vez, difere dos outros inconfundivel-
mente. Esses ciclos do sono podem ser 
alterados por fatores como alimentação, 
atividade física, medicamentos, álcool, 
drogas, distúrbios do sono e privação 
de sono. 
O sono divide-se em sono REM (de Rapid 
Eye Movement – movimento rápido dos 
olhos) e sono não-REM (Movimento Não 
Rápido dos Olhos) que ocupa cerca de 
75% do sono total e é composto por três 
fases que são progressivamente mais 
profundas:
Fase 1 (N1): fase da sonolência, onde co-
meça a sentir as primeiras sensações de 

pub

sono, dura 10 minutos ou menos. Nesta 
fase o sono é leve, um pequeno ruído ou 
toque podem facilmente acordá-lo. 
Fase 2 (N2): nesta fase perde a consciên-
cia do que o rodeia. Os seus olhos param 
de mexer e os seus músculos relaxam. A 
atividade cardíaca e a respiração abran-
dam e a temperatura do corpo diminui. 
Nesta fase é mais difícil acordar.
Fase 3 (N3): caracteriza-se pelo sono 
profundo e há quem considere que esta 
fase se divide em duas (3 e 4). Nesta 
fase está totalmente inconsciente e é 
muito difícil acordá-lo. É também nesta 
fase que ocorrem os processos de cres-
cimento e de recuperação de células, 
tecidos e órgãos. 
Sono REM (R): nesta fase os olhos me-
xem-se rapidamente. Há uma atividade 
cerebral intensa e é nesta fase que acon-
tecem a maior parte dos sonhos. A res-
piração e os batimentos cardíacos são 
muito variáveis. Nesta fase muitos dos 
seus músculos ficam imobilizados para 
que não possa ‘agir’ nos seus sonhos.  
Estas quatro fases constituem um ciclo 
do sono. Este ciclo repete-se durante o 
tempo que estiver a dormir. Cada ciclo 
do sono completo dura entre 70 a 100 mi-
nutos no inicio da noite e entre 90 a 120 
minutos no final. A maioria dos adultos 
atravessa quatro a seis ciclos durante a 
noite. Os ciclos das crianças até aos 10 
anos são mais curtos – o de um bebé de 
1 ano pode durar 45 minutos. 
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S
saúde

texto Dr. Luís Azevedo
Médico Especialista em Cirurgia Plástica,
Reconstrutiva e Estética
AMI | Hospital Privado de Guimarães
fotos D.R.

Mamoplastia
de Aumento

A 
importância das mamas na 
sensualidade feminina e na 
afirmação de feminilidade 
é inquestionável. O volume 
mamário excessivo é um fre-

quente motivo de avaliação por Cirurgia 
Plástica, contudo o défice de volume ma-
mário (congénito, pós-gravidez ou perda 
de peso) não é menos frequentemente 
motivo dessa mesma avaliação.
O défice de volume mamário surge 
essencialmente em dois contextos: 
hipoplasia mamária, ou seja, défice 
congénito de mama (jovens com mama 
pequena), ou atrofia mamária pós-gravi-
dez ou perda de peso, ou seja, redução 
marcada do volume mamário após a 
gravidez/amamentação ou perda de 
peso (mulheres com mama atrofiada e 
caída). A condição de défice mamário 
embora não condicione problemas fí-
sicos, é causa frequente de sofrimento 
psicológico, com distúrbio da imagem 
corporal. A mamoplastia de aumento 

permite melhorar facilmente esta con-
dição contribuindo para o bem-estar 
psicológico da mulher e melhorando a 
sua autoestima. 
A mamoplastia de aumento é uma das 
técnicas mais frequentemente realiza-
das em Cirurgia Plástica. Esta cirurgia 
consiste na introdução de próteses de 
gel de silicone, que serão colocadas 
à frente ou atrás do músculo grande 
peitoral (em função de cada caso), per-
mitindo aumentar o volume mamário de 
forma natural.
Existem várias vias de introdução das 
próteses: via axilar (cicatriz na axila), 
via periareolar (cicatriz na aréola), via 
submamária (cicatriz submamária), via 
abdominal (esta via utiliza-se quando 
em simultâneo é realizada uma abdomi-
noplastia, evitando-se assim cicatrizes 
adicionais). As próteses ficam sempre 
numa posição profunda à glândula 
mamária, não havendo no futuro inter-
ferência com a amamentação.

pub

Existem alguns mitos sobre a mamoplas-
tia de aumento que importa esclarecer.
É necessário substituir as próteses ao 
fim de alguns anos? Não. A substituição 
apenas tem indicação se for identificada 
alguma complicação (ex. contractura 
capsular ou ruptura).
As próteses de silicone causam cancro 
de mama? Não há nenhuma evidência 
de que as próteses de gel de silicone 
sejam causa do vulgar cancro de 
mama.
As próteses mamárias impedem o ras-
treio de cancro da mama? Não. O facto 
de ser portadora de próteses mamárias 
não impede o rastreio de cancro da 
mama. O médico deve contudo ser in-
formado dessa situação para proceder 
as incidências complementares durante 
esse rastreio
Pode-se amamentar após mamoplastia 
de aumento? Sim. As próteses são co-
locadas atrás da glândula mamária não 
havendo perturbação da sua função.

As próteses 
ficam sempre 
numa posição 
profunda 
à glândula 
mamária, 
não havendo 
no futuro 
interferência 
com a 
amamentação.

“
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2º edição do
Westway Lab Festival 
Arte | Conferências | Concertos
10 a 18 de abril

O Westway Lab Festival 2015 assenta 
em 3 eixos fundamentais: Processo 
(residências artísticas), Pensamento 
(conferências PRO) e Produto (show-
cases e concertos). É a partir de Gui-
marães que Portugal lança uma rede 
única de colaboração com a Europa 
através do Westway Lab – evento in-
tegrante da família European Talent 
Exchange Programme (ETEP) – no 

C
cartaz

Guimarães

Miguel Gameiro
& Pólo Norte
Concerto | 9 de junho

Miguel Gameiro e os Pólo Norte atuam 
no Multiusos de Guimarães no dia 9 
de junho (22 horas) num concerto 
comemorativo dos 20 anos de carreira.
Considerada pelos críticos de música 
como uma das mais emblemáticas 
bandas portuguesas, após uma au-
sência de cerca de 6 anos, os Pólo 
Norte e Miguel Gameiro estão agora 
de regresso aos palcos para alguns 
(poucos) concertos únicos. A banda 
criada no ano de 1992 por Miguel Ga-
meiro tem vindo ao longo dos tempos 
a reinventar-se e, apesar de algumas 
alterações na sua formação original, 
a essência e o estilo, apesar da evolu-

Multiusos de Guimarães 

âmbito da música independente e do 
circuito profissional, num momento 
de importante transformação da in-
dústria e com a criatividade cada vez 
mais na ordem do dia. 
Destaque para o último dia.  A 2ª edi-
ção do Westway Lab Festival encerra 
com chave de ouro numa entusias-
mante noite, a 18 de abril. Nesta data, 
todos os espaços do Centro Cultural 

ção rítmica natural, não se perderam, 
confundindo-se a sua discografia 
com a própria história musical do 
nosso país. Da sua autoria ficaram 
temas como “Lisboa” ou “Grito” ou os 
incontornáveis “Aprender a ser feliz” 
e “Dá-me um abraço” para além de 
inúmeras participações em bandas 
sonoras de telenovelas. Em 2015, 
Miguel Gameiro & Pólo Norte estão 
de volta e o Multiusos de Guimarães 
será um dos palcos de eleição. 
O espetáculo de Miguel Gameiro & 
Pólo Norte é promovido pela Senhores 
do Ar.

www.bilheteiraonline.pt

Vila Flor vão ser inundados por mú-
sica num extraordinário momento 
de celebração de uma semana de 
festival. Para começar, às 21h30, o 
Pequeno Auditório do CCVF abre as 
portas para receber os já conhecidos 
Sensible Soccers. No final, o público 
é convidado a rumar ao Grande Audi-
tório do CCVF para mais dois grandes 
concertos. Às 22h30, a sala abre para 

saudar Noiserv e Blaudzun. A mara-
tona de concertos termina no Café 
Concerto do CCVF, às 24h00, com Mr. 
Herbert Quain.

www.ccvf.pt
oficina.bilheteiraonline.pt

http://westwaylabfestival.com/
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O nativo de Carneiro vai sentir-se cheio de 
energia, especialmente nas duas últimas 
semanas do mês, será uma ótima altura 
para se lançar em novos projetos. Por outro 
lado, a sua vida íntima estará mais lenta, 
o que obrigará de certa forma a agir com 
prudência e tacto para evitar conflitos. Não 
sentirá dificuldades ao nível profissional, 
tudo estará em harmonia. Poderá relançar 
a sua vida rumo a caminhos que lhe trarão 
verdadeiros florescimentos ao longo prazo. 
Não fique preso ao passado! Cuidado com 
as alergias.

CARNEIRO
21/03 A 20/04

Os nativos de Touro vão passar agora um 
período de grande estabilidade ao nível das 
finanças e dos amores, em que tudo será 
mais fácil. Será um mês ótimo e perfeito 
para concluir os seus planos, sobretudo no 
domínio dos investimentos. Na vida amo-
rosa os encontros que você tiver não serão 
banais, seja direta ou indiretamente, tanto 
em termos de encontrar um parceiro ou 
outra pessoa que o colocará no caminho 
para encontrar a verdadeira iluminação. 
Trate do corpo, caminhe mais e tente fazer 
umas corridas.

TOURO
21/04 A 21/05

Vai sentir uma grande necessidade de mu-
dança. As coisas estão a avançar com ra-
pidez, e podem surgir algumas confusões 
e você terá alguma dificuldade em evitar, 
especialmente no plano das relações. Não 
se deixe influenciar para não fazer escolhas 
erradas. Reserve um tempo para deixar 
claro o que acontece dentro de si antes de 
assumir qualquer compromisso de longo 
prazo. No trabalho os colegas serão um 
bom suporte e estrutura para cumprir os 
objetivos. Vigie a alimentação.

GÉMEOS
23/05 A 21/06

Este mês de Abril será, de modo geral, 
agradável, você terá facilidade em estar 
nas graças dos seus interlocutores. Sua 
receptividade será um trunfo importante 
para conseguir transmitir suas ideias e 
partilhar seus desejos no plano social, mas 
também no sentimental. No amor tudo 
estará em harmonia. Será necessário fazer 
alguns esforços de adaptação na sua vida 
profissional, a criatividade estará no auge. 
Evite passear em jardins muito floridos, 
previna as suas alergias.

CARANGUEJO 
22/06 A 23/07

Este mês de Abril vai coloca-lo diante de 
situações que serão muitas vezes perturba-
doras, por trazerem à tona paradoxos im-
portantes. Será necessário fazer escolhas 
claras, mas você não poderá coloca-las 
todas em prática imediatamente, visto que 
se impõe uma transição. O lado sentimen-
tal estará mais apurado, em particular a 
generosidade e a necessidade de ajudar o 
próximo. As influências de Vénus deixarão 
os seus desejos mais imperativos na sua 
vida íntima. Ainda assim, as duas últimas 
semanas de Abril podem trazer algumas 
tensões.

LEÃO
24/07 A 23/08

Abril trará mais tolerância e abertura em 
relação aos outros e aos acontecimentos 
externos. Nem sempre poderá controlar 
as situações, o que não é de todo mau. As 
influências de Vénus farão de si um ótimo 
observador da natureza humana, deixando 
o seu tacto e a sua sensibilidade mais 
intensos. Algumas verdades ficarão muito 
mais claras, e será mais fácil entender o 
ambiente ao seu redor... Isso irá ajudar a 
ver claramente o que pode ser mudado 
para avançar rumo aos seus objetivos, em 
todos os domínios. Faça um controlo de 
rotina e peça análises ao médico de família.

VIRGEM 
24/08 A 23/09

As circunstâncias externas vão dominar. 
Naturalmente sentirá necessidade de 
cuidar mais dos outros, criando situações 
que irão favorecer a expressão da criativi-
dade à sua volta e dos seus interlocutores. 
As influências de Vénus suavizam sua 
intensa expressão sentimental, trazendo 
ainda mais compreensão e amor pela cara-
metade. Vale a pena encontrar um ponto 
de equilíbrio na sua relação. Não se senta 
obrigado a tomar decisões de cabeça quen-
te, pois sua impulsividade estará muito em 
destaque no final de abril. Caminhe mais.

BALANÇA
24/09 A 22/10

Este mês de abril trará muita sorte. Essa 
boa onda virá de uma maior objetividade 
mental diante das situações que está 
a viver. A diminuição das influências 
externas permitirá que retome a concen-
tração em si próprio e nos seus desejos. 
Mais audácia e facilidade na vida social 
deixarão antever novas possibilidades de 
evolução na carreira e no status social. 
As circunstâncias exteriores levá-lo-ão 
a propor iniciativas favoráveis no plano 
financeiro para ampliar sua segurança 
material e a sua estabilidade futura. Cuide 
a alimentação e fortaleça o organismo com 
um suplemento vitamínico.

ESCORPIÃO  
23/10 A 22/11

Abril colocará os nativos de Sagitário em 
situações que favorecem sua força de 
base rumo a novos horizontes. Não vai 
ficar parado, física e mentalmente, e isso 
pode resultar num risco de dispersão dos 
projetos de futuro. As influências de Vénus 
durante as duas primeiras semanas do 
mês darão um gás extra à sua vida afetiva 
rumo a ricas possibilidades de um novo 
começo. Existem chamas apaixonadas 
nas suas perspectivas amorosas. Pode 
acontecer uma tendência a gastar mais 
dinheiro do que você tem, tudo por causa 
da impulsividade. Controle-se.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

As influências planetárias do mês de 
março vão instigá-lo a fazer um balanço 
sério do que aconteceu nos últimos seis 
meses, em todos os domínios. Uma 
necessidade de ficar sozinho impõe-se, 
mas você não terá muitas ocasiões para 
isso. Irá buscar, de maneira instintiva, 
ainda mais meios para garantir sua es-
tabilidade financeira, e as trocas serão 
ricas em novidades que podem abrir-lhe 
muitas portas. Finalizar situações antigas 
estará nos planos para abril, e vale a pena 
dedicar-se a isso para ter mais liberdade 
no futuro. 

CAPRICÓRNIO 
22/12 A 20/01

Abril será intenso em termos de trabalho 
mental. Terá disposição para encarar a 
essência dos acontecimentos planeados 
e muita coisa para pensar e colocar em 
ação, mas sem dificuldades para manter 
o sentido de prioridade, especialmente 
nas duas primeiras semanas. No meio 
disto tudo será preciso encontrar tempo 
livre para a sua intimidade. O seu relacio-
namento toma uma direção interessante 
para se afirmar com mais clareza. Será 
bastante proveitoso. Muito absolutismo 
pode fazê-lo passar por intransigente, o 
que não é verdade. Tente descansar mais! 

AQUÁRIO 
21/01 A 19/02

Este mês de abril permitirá concretizar 
alguns projetos e encontrar satisfação nas 
suas relações, o que será um bálsamo para 
o seu coração. Será confrontado com esco-
lhas radicais, para as quais estará prepara-
do. A evolução da sua vida continuará com 
fôlego, vale a pena não se organizar demais 
e aproveitar essas correntes de sorte para 
realizar os seus desejos, sem hesitar em 
vão, definitivamente. A quadratura de 
Saturno coloca o foco em questões finan-
ceiras a serem solucionadas rapidamente 
para respirar com alívio especialmente no 
mês de maio que se aproxima. 

PEIXES 
20/02 A 20/03

H
horóscopo




