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Vamos à Praia 2015
Com a chegada
dos dias quentes
e longos, chega
também o serviço
VAMOS À PRAIA
2015. Confortáveis
viagens de autocarro,
uma grande
variedade de horários
e promoções, para
que nada falhe e
a praia se encha
de pessoas felizes.
Nunca as praias da
Póvoa de Varzim
e Vila do Conde
estiveram tão
acessíveis. Para
desfrutar em pleno!

Junte a família e amigos e faça mais piqueniques.
MÚSICA

p. 24-25

BB KING:
The Blues Boy
is dead

REGIÕES

BV Póvoa de
Lanhoso:
111 Anos
em imagens

p. 30-31

AMBIENTE

p. 36-37

p. 14-21

p. 42-43

DESTAQUE

p. 32-35

Guimarães
Capital Verde
Europeia em
2020?

Edifício premiado
da ARRIVA deixa
responsáveis
orgulhosos

Em 2017 a Câmara Municipal
de Guimarães pretende
formalizar a candidatura da
autarquia a Capital Verde
Europeia em 2020. Mas, até
lá, a cidade de Guimarães
ainda tem um longo caminho
pela frente. Nomeadamente o
processo de candidatura, que
deverá decorrer em 2017.

A DESIGNCURIAL classificou
a obra do edifício ARRIVA em
Guimarães em 3º lugar no
TOP10 de edifícios ligados
a transportes públicos.
Entrevistamos Ricardo Vieira
de Melo, arquiteto responsável
pelo projeto, e o administradordelegado da ARRIVA Portugal
Manuel Oliveira.
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2 ARRIVA JORNAL MARÇO-JUNHO 2015

TUB
Transportes
Urbanos de
Braga,
em visita
à ARRIVA

N

notícias
Carreira de verão

ARRIVA Portugal
disponibiliza acesso
a São Bento
da Porta Aberta
Como é tradicional, a ARRIVA Portugal
disponibiliza aos seus clientes uma carreira de verão a facilitar o acesso a São
Bento da Porta Aberta, um dos centros
cristão fundamental no norte de Portugal.
Os horários estão disponíveis no sitio
www.arriva.pt ou nas bilheteiras e escritórios.
Existem três linhas, a partir de Fafe, de

Uma comitiva dos TUB, Transportes Urbanos de Braga, visitou no passado dia 17
de junho as instalações da sede da ARRIVA Portugal em Pinheiro, Guimarães.
O Sr. Manuel Oliveira, acompanhado pelos
responsáveis dos diversos departamentos
da ARRIVA Portugal, recebeu este grupo
do qual faziam parte os senhores Eng. Batista da Costa, administrador-delegado, e
o Eng. Teotónio, administrador dos TUB. O
dia foi dedicado a uma interessante troca
de ideias entre os presentes, seguido de
uma atenta visita às instalações.
Não perca no próximo número do seu
ARRIVA Jornal um artigo que mostra a
visita em detalhe.

Guimarães por Garfe e Arosa ou de Guimarães pelas Taipas, com ligação a São
Bento, na Póvoa de Lanhoso.
Os clientes mais idosos que sejam
detentores de Passe Idoso TUG, carregado no mês em que viagem, pagam só
bilhete a partir de Arosa se utilizarem
a linha Guimarães, São Torcato, Arosa,
São Bento.

FICIS 2015

ARRIVA mais inteligente e sustentável
A ARRIVA Portugal participou no Fórum
Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, FICIS 2015, que
decorreu em Braga, entre 15 e 18 de
abril. O stand da ARRIVA apresentou
aos visitantes os seus serviços nas vertentes múltiplas do tipo de transporte
que disponibiliza.
A inauguração do certame teve uma
sessão solene de abertura no Salão Nobre da Câmara onde decorreu a receção
a todos os participantes e convidados.
Presidiu ao ato o senhor Presidente
da Câmara Municipal de Braga, Dr.
Ricardo Rio.
Associado ao ciclo de palestras, decorreu no Parque de Exposições de
Braga uma exposição onde os diversos participantes tiveram em mostra
o melhor dos produtos disponíveis
no mercado para transporte público,
novos meios de desenvolvimento
da comunicação urbana e questões

relativas ao ambiente. Em paralelo,
decorreram demonstrações diversas,
tendo atraído especial atenção aquelas

que envolveram os drones inteligentes
desenvolvidos pela Escola Superior de
Tecnologia do IPCA - Instituto Politéc-

nico do Cávado e do Ave.
Do conjunto de conferências, uma
das que obteve maior participação foi
“O Futuro das Cidades”, que contou
com as participações dos presidentes
das Câmaras Municipais de Braga
e Porto, Ricardo Rio e Rui Moreira,
respetivamente, e do Alcaide de Vigo,
Abel Caballero Alvarez.
O FICIS 2015, que teve como lema “A
New Way of Thinking”, ultrapassou os
objetivos e marcou uma nova agenda
orientada para o bem-estar e futuro
das Comunidades. Segundo a organização, esta congratula-se por ter
conseguido superar as expectativas
dos agentes envolvidos no projecto;
ousado e inovador.
“UTOPIA” será o lema do FICIS 2016,
celebrando o 500˚ aniversário desta
obra de Thomas More. FICIS adiciona
um novo nome nestas questões e do
qual há certamente muito a esperar.
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editorial
Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal Norte)

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

enorme e que se consubstancia no facto
de, apesar de se lhes notar um extremo
cansaço, nos transmitirem uma imagem
de alegria por sentirem ter cumprido a
sua missão; missão essa que – é bom
recordá-lo – abraçaram, exclusivamente,
com um profundo sentimento de dádiva,
de dedicação ao próximo!
É por isso que, quando nos chegam
notícias de alguma tragédia relacionada
com essas atividades que envolve ferimentos ou morte de algum elemento dos
Bombeiros não haverá uma única pessoa – creio – que não sinta uma revolta
adicional e uma consternação agravada.
Mas não serão esses momentos oportunidades soberanas para que todos e
cada um de nós pense se não tem a sua

E não seremos tantas vezes injustos ao
comentarmos a atuação desses homens
e mulheres que formam as corporações
de Bombeiros e que, seguramente, tantas das vezes são chamados exatamente
porque nós fomos demasiados comodistas quando deveríamos ter ajudado
a prevenir?
É pois porque a empresa e eu próprio respeitamos e tanto admiramos o trabalho
desses homens e mulheres - e das instituições a que eles estão ligados – que,
a propósito de um livro recentemente
publicado pela corporação, dedicamos
uma boa parte do tema sociedade deste
número do seu ARRIVA Jornal à história
de uma das corporações de Bombeiros
Voluntários da nossa região, a da Póvoa
de Lanhoso.
Esperamos assim contribuir para enfatizar a importância desse tipo de associações e, sobretudo, apelar a todos e
a cada um que, através de mudanças
comportamentais – ainda que pequenas
- sejam elas no que diz respeito à saúde
através da nossa interação com os elementos da natureza – como o sol, o mar
ou os rios, etc. -, desfrutando de forma
apropriada e cautelosa do muito que
de bom nos oferecem mas respeitando
a sua força, ou colaborando em ações
de prevenção que evitem as situações
dos fogos florestais que, especialmente
nesta época, assolam normalmente
Portugal, contribuamos para que a
missão dos Bombeiros seja cada vez
mais necessária apenas por motivo de
verdadeiros acidentes da natureza, esses
sim na sua grande maioria inevitáveis.
Votos de que este Verão seja de merecido
descanso para todos!
(também para os Bombeiros Portugueses e de qualquer outra parte do mundo)

Este número do ARRIVA Jornal vai chegar-lhe às mãos no início do Verão de
2015 e, por isso, inclui naturalmente uma
referência especial ao nosso já habitual
serviço VAMOS À PRAIA, serviço este
que estabelecemos logo no primeiro
ano que existiu ligação por autoestrada
desde Guimarães até à Povoa de Varzim
e, que, sendo um serviço rápido é, sem
dúvida alguma, a forma mais económica
e mais prática de as pessoas que vivem
mais no interior chegarem às fantásticas
praias da nossa região, mormente à Póvoa de Varzim e a Vila do Conde.
Seguramente que, através deste serviço
VAMOS À PRAIA, que durante o Verão
colocamos à disposição das populações
com preços muito atrativos, vamos
uma vez mais este ano contribuir para
que muitas pessoas, nomeadamente
muitos jovens estudantes – que estão
em férias – sejam eles nossos clientes
habituais ou não, assim como os seniores utilizadores dos já de si muito
vantajosos sistemas de passe dedicados
a essa faixa etária que, há anos, implementamos em Guimarães e Famalicão,
e também a população em geral tenham
um verão mais feliz e aproveitem todos
os benefícios – de saúde e outros - que
o ambiente junto ao mar proporciona.
Aos jovens estudantes desejamos a
utilização dos nossos serviços, lhes
proporcione umas férias ainda mais
agradáveis, e lhes permita a entrada no
ano letivo que se seguirá em melhores
condições para, usando o benefício que
a muito boa qualidade do nosso sistema
de ensino lhes oferece, se preparem
muito bem para um dia mais tarde
entrarem no mercado de trabalho bem
qualificados e darem o seu contributo
para o desenvolvimento e o enriquecimento do nosso País.

A todos os outros nossos clientes desejamos que, através da utilização do serviço
que colocamos à disposição de todos,
possam sentir um reconforto compensador dos esforços que fazem e já fizeram
no seu dia-a-dia ao longo da vida.
Mas o verão, se para uns é a época em
que conseguem descansar um pouco
mais e, gozando as suas merecidas
férias anuais, aproveitam o momento
para retemperar forças e ganhar energias para mais um ano de trabalho,
para outros é uma época que significa
esforços redobrados.
De entre estes últimos destacam-se todos aqueles que desempenham funções
nas diversas corporações de Bombeiros
existentes um pouco por todo o País.
E porque dizemos que aqueles que
desempenham funções de Bombeiro
se destacam? (e não só no Verão, como
é evidente).
Muito simplesmente porque o Bombeiro,
Mulher ou Homem, é à partida e regra
geral um ser humano que, por amor ao
bem-estar da sociedade, abdica do seu
próprio conforto e se dedica a defender
e ajudar os outros, cuidando-lhes ora da
saúde ora do seu património.
E no verão, estação do ano em que
mercê das altas temperaturas - tanto no
aspeto da saúde dos menos resistentes,
como no que aos incêndios diz respeito
– o trabalho dos Bombeiros aumenta
substancialmente, chegam-nos frequentemente notícias de homens e mulheres
que abraçaram essa causa humanitária
a trabalharem até ao limite da exaustão
para auxiliarem o próximo, defenderem
patrimónios e evitarem desastres ainda
maiores e de proporções que poderiam
tornar-se incontroláveis.
Mas, mesmo assim, quando temos a
oportunidade de ver reportagens com esses homens e mulheres, é-nos habitualmente dada por eles uma lição de vida

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

Diretor: Manuel da Santa Cruz Basto Oliveira • Coordenador Editorial: Marco António Lindo (lindom@arriva.pt) • Conteúdos, Revisão, Edição,
Grafismo e Pré-Impressão: PurpleSummer – Media & Events Unip. Lda (purplesummer.media@gmail.com) - T. 211 352 336 / 969 105 600 •
Colaboram nesta edição: Augusto Lopes, João Pereira Santos, José Covita, , Katie Sadler, Luís Rodrigues, Mafalda Raínho, Manuel Baiôa,
Marco António Lindo, Maria Helena Duarte, Mónica Lindo, Susana Marvão • Tradução: Joana Morais Almeida • Fotografia: Marco António
Lindo, Maria Helena Duarte, ARRIVA, Shutterstock, D.R. • Publicidade: T. 253 423 515 | 969 105 600 • Impressão: FIG - Indústrias Gráficas, SA
• Inscrito no ICS com o nº 125134 • Depósito legal: 264746/07 • Tiragem: 10 000 exemplares • Periodicidade: Bimestral • Publicação: Gratuita.

“

Aos jovens
estudantes
desejamos a
utilização dos
nossos serviços,
lhes proporcione
umas férias
ainda mais
agradáveis

própria culpa no sucedido?
Será que no nosso dia-a-dia temos os
cuidados que deveríamos ter para evitar que se criem condições favoráveis
à propagação dos incêndios que tanto
dano e prejuízos causam?

Manuel Santa Cruz Oliveira
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Perfil de Marco Piuri

A indústria e o futuro
Marco Piuri, Diretor da Europa do Sul, Central e de Leste da ARRIVA numa entrevista realizada por Katie Sadler para
a Eurotransport a quem ele fala sobre uma carreira diversificada de 30 anos no sector dos transportes, o seu papel na
ARRIVA, testemunhando mudanças significativas.

U

m empresário experiente,
Marco Piuri é um membrochave do conselho executivo
da operadora europeia de
transportes ARRIVA.
Nascido na próspera cidade italiana
de Milão, com 55 anos de idade está à
frente deste grande grupo da ARRIVA
na área de negócios ferroviários e de
autocarros na região da Europa do
Sul, Central e de Leste. É uma função
que desempenha para além das suas
responsabilidades na Conselho de Administração da ARRIVA, que incluem
Espanha, Portugal, o seu país Natal Itália e que se estendem a países do Leste
Europeu tais como Polónia, República
Checa, Hungria, Eslováquia, Croácia,
Sérvia e Eslovénia - dez países com
dez culturas, intervenientes e desafios
económicos muito diferentes.
Ao longo percurso de quase 30 anos em
direção a uma função sénior no sector
dos transportes da Europa, Piuri já desempenhou funções em diversas organizações desde que deixou a Universidade
Católica de Milão em meados de 1980
com uma licenciatura em Economia.
Rapidamente integrou a Câmara de
Comércio Italiana em 1986, tornando-se
conhecido como assessor do presidente,
Piero Bassetti. Pouco depois a Câmara,
uma das mais antigas organizações de
apoio às empresas do mundo, nomeou-o
para o cargo de presidente da Euro-

Desk, uma agência especial dentro da
organização.
Em 1998, e após uma série de outros
cargos de gestão, Marco entrou na indústria dos transportes com a Ferrovie
Nord Milano (Grupo FNM), onde ganhou
10 anos de experiência operacional e de
gestão em desenvolvimento estratégico,
e em gestão geral. Quatro anos depois
foi nomeado Diretor-geral de negócios
de transporte regional Ferrovie Nord
Milano e Diretor-geral da empresa ferroviária de Milão, F.N.M.E.
MARCO PIURI
DIRETOR DA EUROPA DO SUL,
CENTRAL E DE LESTE DA ARRIVA
2008 é o ano em que foi convidado pela
ARRIVA e o Marco começou como diretor-geral da ARRIVA Itália - uma parte
dos negócios em rápido crescimento
com operações de autocarros em todo
o norte do país.
Liderando o desenvolvimento da ARRIVA, através de aquisições e crescimento orgânico, o Marco rapidamente
adicionou as operações em Portugal e
Espanha ao seu papel de supervisionar
as empresas ibéricas da ARRIVA.
O Marco supervisionou o desenvolvimento da região até abril do ano passado, quando foi nomeado Diretor da Europa do Sul, Central e de Leste - somando
ao seus portfólio os crescentes negócios
da ARRIVA em países como a Hungria, a

República Checa e a Eslováquia.
O mais recente momento da sua carreira e talvez aquele que o faz sentir mais
orgulhoso aconteceu no final de 2014,
quando em setembro David Martin,
Diretor-executivo da ARRIVA anunciou
que Marco tinha sido nomeado para a
Comissão Executiva do Grupo ARRIVA.
Marco diz que deve muito ao sector dos
transportes, às pessoas ao seu redor e
às equipas que ele ajudou a desenvolver,
especialmente durante seus sete anos
com ARRIVA.
O Marco falou em exclusivo com Katie
Sadler da Eurotransport.
“Sinto-me extremamente honrado por
ter tido uma carreira diversificada e
bem sucedida no sector dos transportes
públicos e da mobilidade das pessoas”
disse ele.
“Eu entrei para ARRIVA em 2008 e foi um
momento extremamente excitante quando a empresa se estava expandir por
toda a Europa continental - aumentando
nossa presença italiana, a crescer em
Portugal e entrar nos mercados húngaro
e eslovaco de autocarros.
“Claro que foi num momento em que a
economia global estava mais forte. Era
um tempo diferente. Nos últimos sete
anos temos vindo a assistir a enormes
mudanças - tanto na ARRIVA como em
todo o sector dos transportes. Estamos
orgulhosos de fazer parte do Grupo DB
e os esforços dos nossos funcionários

têm ajudado a consolidarmo-nos como
um operador de transporte líder em 14
países. Estou muito contente por ter
feito parte dessa história de crescimento - especialmente na Europa Central
e de Leste onde somos agora p maior
operador internacional de transporte
de passageiros da região. Eu acredito
realmente que aqueles que se adaptam
irão ver os benefícios nos próximos anos.
Cabe aos operadores de transporte serem diferentes. Diferenciar-se”.
No entanto, como um profissional
astuto, o Marco foi rápido em se aperceber que a crise económica teve um
impacto na indústria e continua a sentir
a pressão.
Acrescentou ainda: “É justo dizer que
permanecemos numa das mais profundas crises políticas e económicas dos
últimos 50 anos. Estamos num mundo
em mudança e eu realmente acredito
que aqueles que se que se adaptam irão
ver os benefícios nos próximos anos.
Cabe aos operadores de transporte ser
diferente. Diferenciar-se”.
“Acredito firmemente que a forma como
fazemos as coisas na ARRIVA é diferente. Nós fazemos as coisas à maneira
da ARRIVA e eu vejo isto mais e mais
agora que tenho a sorte de fazer parte
da Comissão Executiva. Tenho uma nova
visão sobre o negócio.
“As pessoas perguntam-me frequentemente o que significa fazer as coisas
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In profile Marco Piuri
The industry and looking
to the future

“à maneira da ARRIVA” e para mim é a sensação na
ARRIVA onde nada é impossível. Continuamos a ganhar uma vantagem competitiva por pensar de forma
diferente, seja através do investimento em tecnologias
inovadoras, do desenvolvimento da nossa oferta ao
cliente ou da procura de oportunidades em mercados
emergentes. Desde o primeiro dia que continuamos a
melhorar nosso conhecimento, fiabilidade e reputação
demonstrando que a ARRIVA é realmente ‘diferente’.
As pessoas respeitam-nos por isso. Gostam da forma
como não ficamos parados. Acho que essa abordagem
nos colocou em uma óptima posição com os passageiros e as instituições, pois demonstra que estamos
aptos para os desafios dos próximos 10 anos. É um
desafio que estou muito feliz por fazer parte e conforme os mercados de transportes em toda a Europa vão
evoluindo, estamos constantemente a esforçarmo-nos
para ser melhor e melhor. É um percurso emocionante
agora e certamente que o vai ser no futuro.”

“

Marco diz que deve
muito ao sector
dos transportes, às
pessoas ao seu redor
e às equipas que ele
ajudou a desenvolver

Marco Piuri, Arriva Director Southern, Central and Eastern Europe on a interview conducted by Katie Sadler to
Eurotransport to whom he talks about a varied 30-year
career within the transport sector, his role at Arriva,
witnessing significant changes across
An experienced businessman, Marco Piuri is a key
member of the executive board at European transport
operator, Arriva.
Born in the thriving northern Italian city of Milan, the 55
year-old leads Arriva’s extensive group of bus and rail
business in its Southern, Central and Eastern Europe
region. It’s a role, on top of his Arriva board responsibilities, which takes in Spain, Portugal, his native Italy, and
stretching into Eastern European countries covering
Poland, the Czech Republic, Hungary, Slovakia, Croatia,
Serbia and Slovenia – ten countries with ten very different cultures, stakeholders and economic challenges.
Piuri’s near 30-year path to a senior role within Europe’s transport sector has seen him hold roles in a wide
variety of organisations since leaving Milan’s Cattolica
University in the mid 1980s with a degree in Economics.
Very quickly he joined the Italian Chamber of Commerce in 1986, making a name for himself as an assist to
chairman, Piero Bassetti. Soon after the Chamber, one
of the world’s oldest business support organisations,
appointed him to the role of president of EuroDesk, a
special agency within the organisation.
In 1998, and after a variety of other management positions, Marco joined the transport industry with Ferrovie
Nord Milano (FNM Group), where he gained 10 years’
operating and management experience in strategic
development, general management. Four years later
he was appointed general director of regional transport
business Ferrovie Nord Milano and Managing Director
of Milan-based rail business, F.N.M.E.
MARCO PIURI
ARRIVA DIRECTOR SOUTHERN,
CENTRAL AND EASTERN EUROPE
2008 is when the call came from Arriva with Marco
joining as managing director of Arriva Italia – a rapidly
growing part of the business with bus operations across
the north of the country.
Leading the development of Arriva, through both
acquisitions and organic growth, Marco soon added
operations in Spain and Portugal to his role by overseeing Arriva’s Iberian businesses. Marco oversaw the
development of the region until April last year when he
was appointed Director Southern, Central and Eastern
Europe – adding Arriva’s sprawling businesses in
countries including Hungary, the Czech Republic and
Slovakia to his portfolio.
The latest and perhaps proudest moment in his career
came later in 2014 when in September Arriva’s chief
executive David Martin announced that Marco had

been appointed to Arriva’s Group Executive Committee.
Marco says he owes a lot to the transport sector, the
people around him and the teams he has helped develop, especially during his seven years with Arriva.
He spoke exclusively to Katie Sadler from Eurotransport.
“I am extremely honoured to have had a varied and
successful career in the public transport and people
mobility industry.” He said.
“I joined Arriva in 2008 and it was a hugely exciting time
when the company was spreading its wings across
mainland Europe – increasing our Italian presence,
thriving in Portugal and entering the Hungarian and
Slovakian bus markets. Of course, that was at a time
when the global economy was stronger. It was in a
different place. In the seven years since we have seen
a tremendous amount of change – both at Arriva and
across the whole transport sector. We are proud to be
part of the DB Group and the efforts of our people have
helped to cement us as a leading transport operator in
14 countries. I am delighted to have been part of that
growth story – especially in Central and Eastern Europe
where we are now the region’s largest international
passenger transport operator. I really believe that those
who adapt will see the benefits in the years ahead. It’s
up to transport operators to be different. To stand out.”
As an astute professional however, Marco has been
quick to realise that the economic crisis has had an impact on the industry and it continues to feel the strain.
He continued: “It is fair to say that we remain in one of
the deepest political and economic crisis’ of the last 50
years. We are in a changing world and I really believe
that those who adapt will see the benefits in the years
ahead. It’s up to transport operators to be different. To
stand out.
“I firmly believe that the way we do things at Arriva is
different. We do things the Arriva way and I see this
more and more now that I am fortunate enough to be
part of the Executive Committee. I can take a new view
on the business. People often ask me what it means
to do things the ‘Arriva way’ and to me it’s the feeling
at Arriva where nothing is impossible. We continue to
gain a competitive advantage by thinking differently,
either through investing in innovative technologies, developing our customer offering or seeking opportunities
in emerging markets. From day one we have continued
to improve our knowledge, reliability and reputation
showing that Arriva is indeed ‘different’. People respect
us for that. They like how we don’t stand still. I think
that approach has put us in a great position with passengers and client bodies as it shows we are match-fit
for the challenges of the next 10 years. It’s a challenge
I am thrilled to be part of and as the transport markets
across Europe advance, we are constantly striving to
be better and better. It’s an exciting journey now and
certainly will be in the future.”
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Tomas Hedenius

Estocolmo
Decorreu em Estocolmo nos dias 15 e 16 de abril mais uma das habituais Conferências do
Departamento de Comunicação. Esta foi uma das mais produtivas dos últimos anos.

A

s Conferências do Departamento de Comunicação
realizaram-se em meados
de abril e revelaram-se muito
produtivas ao apresentar um
conjunto extraordinariamente variado de
exemplos sobre como o trabalho é desenvolvido em diversos locais, bem como ao
sugerir procedimentos de elevado valor
para o bom desenvolvimento do trabalho
a ser feito na comunicação e nas relações
com os media.
A coordenação deste “Communications
Forum” foi da Diretora de Comunicações
a Alison Cole que com o Stuart Henry e a
Julie Brown trataram da sua organização,
contando ainda em Estocolmo com a preciosa organização local a cargo do Tomas
Hedenius o Diretor de Comunicações da
ARRIVA Suécia.
Além da visita conduzida pelo Thomas
ao Tvärbanan/Nockebybanan descrita à
parte, o ciclo de apresentações começou
com as boas-vindas por parte do Diretor
da ARRIVA Suécia, Johan Åhlander, que
fez uma cuidada descrição dos serviços
da empresa, apresentou os diversos
responsáveis por cada departamento,
descreveu o passado, a realidade actual,
a forma como os serviços são contratados e estratégias para o futuro.
De seguida a Alison Cole fez uma atualização sobre “Business update”, o Stuart
Henry “External communications update”, o “internal communications update”,
ficou a cargo da Julie Brown, enquanto o
ARRIVANET foi diretamente apresentado
pelo Lee Coleman.

Esta conferência foi fundamentalmente
dedicada a duas questões fundamentais.
Em primeiro lugar, os meios, a forma de
comunicação interna e a que é pensada
de acordo com as necessidades dos
clientes. Transmitiram-se experiências
dependendo de cada região aproveitando também para incluir alguns avanços
em novos serviços nesses outros locais.
Nestes casos incluiu-se desde novas
carreiras internacionais até às aplicações
possíveis para bilhética. O que é realmente claro é que o foco destas questões
recai fundamentalmente no encontrar
soluções, ou sugerir caminhos em que se
consiga melhorar o serviço que se presta
aos clientes, em que se incrementa o
cuidado com o pessoal da empresa e
em que nunca se esquece o que no meio
disto pode ser feito pelo meio ambiente.
Ainda a propósito da comunicação
interna, voltou-se a falar acerca da ARRIVANET, a rede exclusiva ARRIVA, onde
se partilha experiência, conhecimento,
história, da mesma forma como se faz em
qualquer rede social. Aproveitou-se para
referir a importância da participação da
ARRIVA na EXPO MILÃO 2015.
De extrema importância foi a questão que
se seguiu em que se conversou acerca de
procedimentos mais cuidados na relação
com os media, bem como na forma de
estar nos “social media”, o Twitter, o YouTube, Linkedin ou Facebook.
A marca ARRIVA como empresa da
DB tem tido um cuidado atento e nesta
reunião, uma vez mais, foi razão para
referência, tendo sido feita uma atuali-

zação sobre a posição de cada uma das
empresas ARRIVA na Europa no que diz
respeito à correta utilização do “ARRIVA
a DB company”.
O segundo dia da reunião serviu para
uma excelente apresentação sobre procedimentos e cuidados em comunicação
em “tempos de crise”. Para esta apresentação foi convidada uma das mais credíveis entidades nestas questões, a BEATTY
COMMUNICATIONS, que apresentou
um “workshop” em que se mostraram
diversas situações, algumas reais, outras
“teatralizadas” em que todos os presentes
ficaram bem esclarecidos sobre os riscos
de não estar convenientemente preparado para responder a questões media em
momentos inesperados.

Stockholm

On 15th and 16th April was held in Stockholm another of the usual Conferences
of the Department of Communication.
This was one of the most productive ones
in recent years.
The Conferences of the Department of
Communication were held in mid-April
and proved to be very productive in presenting an extraordinarily diverse set of
examples on how work is carried out at
various locations as well as in suggesting
high-value procedures for the correct
development of work to be carried out
in communication and media relations.
The coordinator of this Communications
Forum was Director of Communications
Alison Cole who together with Stuart
Henry and Julie Brown took care of the

organization, counting also in Stockholm
with the precious local organization of
Tomas Hedenius, Director of Communications of ARRIVA Sweden.
Besides the visit conducted by Thomas
to Tvärbanan/Nockebybanan described
in another text, the sequence of presentations began with the welcome speech
by Johan Ahlander, Director of ARRIVA
Sweden, who carefully described the
company’s services, presented the different people in charge of each department,
described the past, the present situation,
the way services are contracted and strategies for the future.
Then Alison Cole presented the “Business Update”, Stuart Henry the “External
communications update”, the “internal
communications update” was presented
by Julie Brown, and the ARRIVANET was
directly presented by Lee Coleman.
This conference was primarily devoted
to two essential issues. First, the means,
how internal communication is done
and how it is designed according to customer needs. Experiences were shared
depending on each region, taking the
opportunity to also include some improvements in new services in those areas. In
these cases improvements were included
ranging from new international careers to
possible applications for ticketing. What
is really clear is that the focus of these
issues lies fundamentally in finding solutions, or suggesting ways in which service
provided to customers can be improved,
enhancing the attention to company’s
staff without ever forgetting what can be
done for the environment.
Still on the subject of internal communication, ARRIVANET was again discussed,
the exclusive ARRIVA network, where
experiences, knowledge and history can
be shared, just as it is done in any other
social network. It was also mentioned the
importance of the participation of ARRIVA
at EXPO MILAN 2015.
Of the utmost importance was the question that followed in which more careful
procedures in relation to media were
discussed, as well as our presence in
“social media” such as Twitter, YouTube,
Linkedin or Facebook.
The ARRIVA brand as a DB company has
been paid close attention and once again
it was mentioned at this meeting, having
been presented an update on the position
of each of the ARRIVA companies in
Europe with regards to the correct use
of “ARRIVA a DB company.”
On the second day of the meeting an
excellent presentation was held on procedures and attention in communication
in “times of crisis”. For this presentation
one of the most credible authorities
on these issues was invited, BEATTY
COMMUNICATIONS, that presented a
“workshop” in which different situations
were shown, some of them real and
others as possible scenarios, in which
all attendees were well informed about
the risks of not being properly prepared
to answer media questions at unexpected times.
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ARRIVA na Suécia

D

urante a Conferência de Estocolmo, a
ARRIVA Suécia reservou uma manhã para
os participantes visitarem um dos seus
serviços.
Para proporcionar uma ideia sobre a
presença da ARRIVA na Suécia, esta remonta a 1997,
quando da aquisição da empresa Unibus na Dinamarca
que tinha serviços que serviam Skåne, no sul da Suécia.
Operou serviços na região de Halland desde 2010 tendo
sido parte destes serviços ganhos à Swebus.
Hoje a ARRIVA tem diversas operações com autocarros.
Em Estocolmo opera diversos serviços da Stockholm
Lokaltrafik. Em agosto de 2012 começou a operar
Bromma, Täby and Solna com 255 autocarros juntandose-lhes outros 229 em janeiro do ano seguinte.
Nos comboios a operação começa em junho de 2007
ao conseguir o “franchise” do serviço de Pågatåg na
região de Skåne no sul da Suécia. Em 2009 começa a
operar de Göteborg para Örebro.
A partir de dezembro de 2010 mais um novo serviço,
em Östgötapendeln, tendo sido entregue à DB Regio
Sverige AB. Em novembro do ano seguinte o nome da
empresa é atualizado para ARRIVA Östgötapendeln AB.
Desde agosto de 2012 que opera carros eléctricos em
Tvärbanan. O Nockebybanan, como o nome indica linha
de Nockebi liga Alvik a Nockeby.

A presença da
ARRIVA na Suécia
remonta a 1997

Foi esta linha que foi visitada tendo como anfitrião o
Tomas Hedenius, Diretor de Comunicações da ARRIVA
Suécia.
Durante a visita foi possível entender a rede, a forma
como se opera, as estações, como se formam os profissionais e a forma como a manutenção é feita.
O serviço está baseado em Alvik, em instalações originalmente pertença da SL, Stockholm Lokaltrafik. Na
estação de Alvik esta linha liga com a rede de Metro,
atual linha verde, construída a partir de um projeto
elaborado em 1934 que entrou ao serviço em 1944 com
carros eléctricos que em 1952 passou a operar como
Metro, utilizando comboios ligeiros.
A linha do eléctrico agora operado pela ARRIVA foi
construída a partir de 1914 tendo apenas chegado ao
atual terminal em 1929 ficando assim com os atuais
5,6 quilómetros.

ARRIVA in Sweden

During the Stockholm Conference, ARRIVA Sweden
planned a morning for participants to visit one of its
services.
To give an idea about the presence of ARRIVA in Sweden, which dates back to 1997, when the Unibus Company was acquired in Denmark and provided services in
Skåne, in southern Sweden. It has operated services in
the region of Halland since 2010 having won over part
of these services from Swebus.
Today ARRIVA has several operations with buses. In
Stockholm it operates several services for the Stockholm Lokaltrafik. In August 2012 it began operating
in Bromma, Täby and Solna with 255 buses which
were expanded by another 229 buses in January of the
following year.
As far as trains operation is concerned it began in June
2007 with the franchising of the Pågatåg service in the

Skåne region, in southern Sweden. In 2009 it began to
operate from Göteborg to Örebro.
From December 2010, a new service in Östgötapendeln
was awarded to DB Regio Sverige AB. In November of
the following year the company name was changed to
ARRIVA Östgötapendeln AB.
Since August 2012 it operates trams in Tvärbanan.
The Nockebybanan, as the name shows - Nockebi line
- connects Alvik to Nockeby. It was this line that was
visited having as a host Tomas Hedenius, Director of
Communications of ARRIVA Sweden.
During the visit it was possible to understand the network, how it operates, the seasons, how staff is trained
and how maintenance is done.
The service is based in Alvik, in facilities originally owned by SL, Stockholm Lokaltrafik. In the Alvik station
this line connects with the Subaway network, currently
the green line, built from a project designed in 1934
which began to operate in 1944 with electric trams and
in 1952 began operating as subway, using light rail.
The tram line being now operated by ARRIVA began to
be built in 1914 having reached the current terminal in
1929 thus having its current 5.6 kilometres.
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Engenharia
de Excelência
Ambas oficinas da ARRIVA Portugal (Norte) premiadas

Turistas vão de
descapotável ao
Cristo Rei com a TST

A

Transportes Sul do Tejo
(TST) e operador turístico
Cityrama Gray Line Portugal, lançaram no dia
29 de maio, um original
passeio da praça Marquês de Pombal,
em Lisboa, ao Cristo Rei, feito num
autocarro descapotável. A travessia da
ponte 25 de Abril torna-se assim numa
experiência realmente memorável para
os turistas que visitam a capital, já que
constitui uma forma única de desfrutar
da beleza da cidade de Lisboa.
Depois de atravessar o Rio Tejo, seguese a visita ao Cristo Rei, um dos mais
emblemáticos monumentos da capital
e da Europa com uma das vistas mais
notáveis sobre a cidade.
As partidas são às 10h30 e às 15h30,
no Marquês de Pombal, e os tours têm
uma duração total de cerca de duas
horas, incluindo a visita de uma hora
ao Cristo Rei e o regresso pelo mesmo
trajeto.
Preço do bilhete (inclui viagem de ida
e volta e entrada no Cristo Rei) – 26
euros, as crianças dos 0 aos 5 anos
não pagam e as crianças dos 6 aos 10
anos têm 50% de desconto.

Tourists take an open
top Bus to go to Cristo
Rei with TST

On May 29th, Transportes Sul do Tejo
(TST) and the tour operator Cityrama
Gray Line Portugal launched a unique
tour starting from the Marques de
Pombal square in Lisbon to Cristo Rei
(Christ the King) on an open top bus.
Crossing the 25th April Bridge becomes thus a truly memorable experience
for tourists visiting the capital of Portugal as this is a unique way to enjoy
the beauty of Lisbon.
After crossing the Tagus River, follows
the visit to Cristo Rei, one of the most
emblematic monuments of Lisbon and
Europe with some of the most remarkable views over the city.
Departures are at 10:30 AM and 3:30
PM from the Marques de Pombal
Square, and the tours have a total duration of approx. two hours, including
a one-hour visit to Cristo Rei and the
return by the same route.
Ticket price (includes round-trip and
entrance fee to Cristo Rei) - 26.00 EUR,
children from 0 to 5 years old are free of
charge and children from 6 to 10 years
old get a 50% discount.

O

departamento de excelência em engenharia da
ARRIVA decidiu iniciar
este ano um sistema de
reconhecimento orientado
para o desempenho das oficinas.
A 23 de março, Mark Bowd, Diretor de
Engenharia, e Matt Sympson, responsável de Qualidade e Segurança, visitaram
ARRIVA Portugal (norte) a fim de realizar a reunião de fecho de auditoria de
engenharia.
A ARRIVA Portugal (norte) opera 240
autocarros, com uma idade média de
15,3 anos, e a manutenção é prestada
por duas oficinas, uma localizada em
Guimarães e outra em Famalicão.
O departamento de Engenharia do
Grupo decidiu recentemente dar início
a um sistema de reconhecimento de
excelência na manutenção e premiar os
melhores resultados.
O Sistema de engenharia da ARRIVA
Portugal (norte) tem demonstrado,
ano após ano, bom desempenho e, na
sequência dos resultados deste ano,
ambas as oficinas da ARRIVA Portugal
(norte) foram premiadas, tendo Guimarães sido premiada com OURO e
Famalicão com PRATA.
Como estes prémios foram os primeiros
do grupo, Mark Bowd, Diretor de Engenharia, e Manuel Oliveira, Diretor-Geral
da ARRIVA Portugal, concordaram em
organizar uma cerimónia simples para
a entrega do mesmos. A cerimónia teve
lugar na sala de formação da ARRIVA
ao final da tarde e Amadeu Portilha,
Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Guimarães (PTA para a operação

ARRIVA Urban - TUG) e Sofia Fernandes,
vereadora da Câmara Municipal de Famalicão (PTA para a operação ARRIVA
Urban - TUF), juntaram-se a Mark, a Matt
e à equipa da ARRIVA Portugal (norte).
Os prémios foram entregues por Mark
Bowd a Carlos Moreira, chefe da oficina
de Guimarães, que foi acompanhado
por António Antunes, mecânico chefe,
e a Fernando Vilaça, chefe da oficina de
Famalicão.
Manuel Oliveira, como forma de mostrar
o seu reconhecimento pelo bom trabalho efectuado juntou-se à sua equipa
na cerimónia de entrega e, durante um
breve discurso, salientou o progresso
feito pela empresa desde a aquisição e o
facto de que tudo se deveu à boa colaboração entre departamentos e entre cada
pessoa, a trabalhar sempre como uma
equipa empenhada em ajudar outros a
resolver problemas e a arranjar soluções
para benefício da empresa.
Mark Bowd disse que o facto de conhecer ARRIVA Portugal (norte) desde o
início é um testemunho do excelente
trabalho e dos progressos alcançados
e este é um exemplo do que é possível
alcançar quando uma equipa jovem,
empenhada e talentosa está sob uma
liderança focada no desenvolvimento
de pessoas.
Ambos Amadeu Portilha e Sofia Fernandes, as autoridades locais presentes na
cerimónia, felicitaram a ARRIVA por este
sucesso, dizendo os deixa descansados
o facto de ter um bom operador de Transportes Públicos na sua região. Na ocasião, ambos mencionaram também que
estavam muito satisfeitos com o facto do
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Fernando Vilaça, Manuel Oliveira e Carlos Moreira

“

O Sistema de
engenharia da
ARRIVA Portugal
(norte) tem
demonstrado, ano
após ano, bom
desempenho e,
na sequência dos
resultados deste
ano, ambas as
oficinas da ARRIVA
Portugal (norte)
foram premiadas

edifício da sede da ARRIVA Portugal (norte) ter sido
recentemente reconhecido como o terceiro dos dez
melhores edifícios do mundo (sector dos transportes).
Alguns jornalistas estiveram presentes e notas agradáveis apareceram já na imprensa local.
Depois da cerimónia, a fim de dar início aos festejos do
sucesso, foi organizado um jantar e, assim, o Mark e o
Matt tiveram a oportunidade de ficar a conhecer melhor
os chefes das oficinas e a equipa da ARRIVA Portugal.
No sábado, 18 de abril, Manuel Oliveira organizou uma
iniciativa para “Comemorar o dia do Sucesso”, por
essa razão todos os mecânicos de Famalicão vieram a
Guimarães e o dia começou com um jogo de futebol
com equipas de ambas as oficinas.

Engineering Excelncy
Both Arriva Portugal (North)
workshops awarded

Arriva’s engineering excellence department decided
to start this year a system of recognition focused in
workshops performance.
March, the 23 Mark Bowd, Group Engineering Director
and Matt Sympson, head of quality, assurance and
support, visited Arriva Portugal (North) to do the Engineering Audit Close Out meeting.
Arriva Portugal (North) operates 240 buses, with an
average age of 15,3 years, and maintenance is rendered by two workshops, one located in Guimarães and
another in Famalicão.
Group Engineering department decided recently start a
system of recognition of maintenance excellence and
award the best results.
Arriva Portugal (North) engineering system shown, year
on year, good performance and, in consequence of this
year results, both Arriva Portugal (North) workshops
were award, being Guimarães awarded with GOLD and
Famalicão with SILVER
As these awards were the first ever in the group, Mark
Bowd, Group Engineering Director and Manuel Oliveira, AP MD, agreed in promoting a simple ceremony to
deliver the prizes. The ceremony took place in Arriva

training room late afternoon and Amadeu Portilha,
Vice President of Guimarães Municipality (PTA for
Arriva Urban operation - TUG) and Sofia Fernandes,
Famalicão councilwoman ((PTA for Arriva Urban operation - TUF), joined Mark., Matt and Arriva Portugal
(North) team.
The awards were delivered by Mark Bowd to Carlos Moreira, Guimarães workshop chief who was accompanied
by Antonio Antunes, Chief Mechanic and to Fernando
Vilaça, Famalicão workshop chief.
Manuel Oliveira, as a way of promoting his recognition
of the good work done joined his team in the ceremony
and, during a short speech, emphasised the progress
made by the business since acquisition and the fact
that everything was due to the good collaboration between departments and each people, always working
as a team committed to help other solve problems and
arrange solutions for the benefit of business.
Mark Bowd said that knowing Arriva Portugal (North)
since the beginning is a witness of the excellent work
and progress achieved and this is an example of what’s
possible when a young, committed and talented team
is in place under a leadership focused in people development.
Both Amadeu Portilha and Sofia Fernandes, the local
authorities present at the ceremony, congratulated
Arriva for this success, saying that it is relaxing for them
the fact of having a so good Public Transports operator
in their region. In the occasion both referred to be as
well quite happy for the fact of Arriva Portugal (North)
headquarters being recently recognised as the third of
the ten best buildings in the world (transports activity).
Some journalists were present and nice reports appeared already in local press.
After the ceremony, in order to start the success celebration, a dinner was organised and, so, Mark and
Matt had the opportunity to better know the workshops
chiefs and AP team.
Manuel Oliveira organised for Saturday the 18th of April
a “Celebrating Success Day”, so all mechanics from
Famalicão will come to Guimarães and the day will start
with a football game with teams from both workshops.
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Com Super Promoções

Vamos à Praia
2015
Com a chegada dos dias quentes e longos, chega também o
serviço VAMOS À PRAIA. Confortáveis viagens de autocarro,
uma grande variedade de horários e promoções, para que
nada falhe e a praia se encha de pessoas felizes.

V

iva o verão! Famílias a brincar, juventude ativa, as caminhadas dos mais velhos
que tanto motivam os mais
novos e são gelados e minis
fresquinhas nas esplanadas, são as
lancheiras com os petiscos lá de casa,
as cores dos guarda-sóis e as tolhas
estendidas. Serão meses de plena alegria nas praias da Póvoa de Varzim ou
de Vila do Conde. Adoramos as férias!
Depois do grande êxito do ano passado
onde a procura deu resultados significativos, este ano repete-se a SUPER
PROMOÇÃO FAFE.
Este bilhete permite a quem viva em
Fafe ou no seu Concelho, poder viajar no
serviço Vamos à Praia 2015 por um preço de 8,50 euros para bilhete inteiro de
ida e volta. Este bilhete permite utilizar
a Carreira 300, entre Fafe e Guimarães,
seguido depois para a Póvoa de Varzim,
destino exclusivo deste novo bilhete.
O bilhete de 8,50 euros, paga a ida e
oferece GRÁTIS a volta.
PÓVOA DE VARZIM COM SERVIÇO
À NOITE E REGRESSO PELA
MANHÃZINHA DURANTE O MÊS DE
AGOSTO
Se acha uma boa ideia sair de Guimarães e ir fazer jantar romântico na
Póvoa de Varzim ou ficar na praia até
anoitecer, o VAMOS À PRAIA 2015 dálhe essa possibilidade.
O horário com partida de Guimarães às

21H15, permite também a quem esteja
a trabalhar durante a semana, mas que
deseje juntar-se à família ou amigos na
Póvoa, o faça. O mesmo acontece com
Fafe de onde a ligação a este serviço
parte à 19H50.
A pensar neste caso de alguém que
tenha que estar de novo em Guimarães
ou Fafe pela manhã do dia seguinte, há
um autocarro especialmente pensado
para o efeito. Este parte da Póvoa de
Varzim para Guimarães e Fafe com
saída às 7H15.
Como complemento a esta informação
é importante referir que que esteja em
Famalicão também beneficia deste
serviço, já que o serviço que parte
de Guimarães às 21H15, bem como
o que parte da Póvoa de Varzim às
7H15, param na Central Camionagem
de Vila Nova de Famalicão. Claro que
para quem esteja na Póvoa e queira vir
passar o dia a Guimarães regressando
mais tarde, este horário também lhe dá
essa possibilidade. O leque de oferta
é alargado havendo serviços desde a
sete e quinze da manhã com regressos
garantidos até cerca das 20H00.
Os horários já estão disponíveis no site
www.arriva.pt e nas bilheteiras, e postos
TUG e TUF.
PREPARAR O VERÃO... NO INVERNO!
A informação aos clientes sobre um
serviço é um trabalho criterioso, que no
caso do serviço VAMOS À PRAIA envol-

ve uma grande quantidade de meios.
Embora o serviço só tenha início em junho, o seu planeamento começa meses
antes, habitualmente entre fevereiro e
março quando se começa a ver as imagens disponíveis que sejam suficientes
para integrar o projeto de divulgação.
Estas têm que servir para ilustrar as
diversas campanhas conforme os
grupos de pessoas a quem se dirigem
e também para ilustrar as capas dos
horários públicos a disponibilizar aos
clientes.

Este ano, para comunicar as vantagens
do Cartão Estudante, a escolha das
imagens recaiu sobre um grupo de
jovens, possivelmente dois casais de
namorados, animado e divertido, que
transmite o prazer de passar um dia na
praia, em atividades, jogos, a bronzear
e namorar, claro! Ao simular o vôo estes jovens mostram que nada os para,
nada os impede de chegar ao objetivo:
a praia. Optamos por utilizar uma cor
de fundo dinâmica, sendo também uma
das cores da moda da estação.
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“

Se acha uma
boa ideia sair
de Guimarães
e ir fazer jantar
romântico
na Póvoa de
Varzim ou
ficar na praia
até anoitecer,
o VAMOS À
PRAIA 2015
dá-lhe essa
possibilidade

Já para comunicar a oferta para portadores de passes ARRIVA, TUG ou TUF a
imagem escolhida foi a de uma família,
os pais com o filho e a avó. Ou seja,
é uma promoção transversal a todas
as idades, por outro lado, promove a
união das famílias, e a importância de
levar as crianças à praia, se possível
passando mais tempo de convívio também com os avós. E por isso mesmo
usamos a cor azul ARRIVA, uma cor
que pretende transmitir confiança e
segurança, mas também em muito se

identifica com o mar e o céu limpo.
Por fim, a comunicação dirigida aos
mais velhos e ao Passe Sénior Feliz.
Esta campanha foi pensada a triplicar,
pois destina-se aos utilizadores da
ARRIVA, dos TUG e dos TUF. Para cada
uma das empresas foi usada a cor já
associada ao logótipo, ou seja, para os
TUG o verde e para os TUF o amarelo.
Para a ARRIVA escolhemos o laranja.
Cores frescas que muito se identificam
com o verão. No cartaz vemos dois casais felizes, a passar um dia fantástico,

e a aproveitar os banhos, pois claro!
Em abril reúne-se o histórico, lêem-se
sugestões e reclamações que foram enviadas, verifica-se a operação e decidese os horários. Em quase todos opta-se
pela manutenção do ano anterior, inserem-se algumas pequenas alterações,
algumas por causa do ajuste dos horários motivado por tráfego viário, sendo
tudo isto trabalho do Departamento de
Tráfego, envolvendo os seus responsáveis, escaladores e fiscais.
Passa-se à pré produção, no Departa-

mento de Marketing faz-se a imagem,
com base no que já havia sido escolhido em fevereiro / março, insere-se
a informação, rectificam-se erros e
descobre-se que, mesmo depois de
tudo verificado, há sempre uma alínea
que ficou mal.
Em maio são produzidos os suportes
de comunicação, cartazes e horários,
fazem-se as artes finais e enviam-se
para a gráfica. Depois converte-se a
informação para publicação no site da
empresa (www.arriva.pt).
Em junho já há cartazes a explicar
serviços, a publicitar horários e informação nas paragens de autocarros e nas
centrais de camionagem. Distribui-se
também informação publicitária em
locais onde esta pode interessar como,
por exemplo, a distribuição feita junto
de comunidades escolares dos folhetos
que explicam os descontos aos portadores de cartão estudante.
Se há obviamente uma intenção comercial, também há uma forte preocupação
na relação social, com o criar soluções
que permitam a quem vive a uma distância considerável das praias da Póvoa
de Varzim ou Vila do Conde, possa
viajar até lá de uma forma facilitada
e beneficiando de um serviço elevada
qualidade.
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texto Susana Marvão
fotografias Marco António Lindo

Paredão da Póvoa de Varzim

A história
poveira
em
azulejos
Monumental. É o mínimo dos
adjetivos que se pode aplicar quando
descrevemos o painel de azulejos do
paredão do Porto de Pesca da Póvoa
de Varzim. Da autoria de Fernando
Gonçalves, e inaugurado a 28 de junho
de 2004, a obra retrata cenas da Póvoa
antiga e dos heróis poveiros.

N

ão só é uma obra de inegável valor artístico como, ao mesmo tempo, representa
um repositório histórico da Póvoa, já que
os seus quadros mostram aspetos da
antiga vila, cenas da vida dos pescadores
com as suas alegrias e as suas tragédias, retratos de
pessoas que pelo seu valor fazem parte da memória
coletiva das gentes locais.
A apanha do sargaço, cenas familiares, o regresso
das embarcações da faina, os trajes de festa ou a
grande tragédia de 27 de Fevereiro de 1892 são alguns dos temas que ilustram o trabalho da autoria
do artista poveiro.
Nesse dia, no dia da tal tragédia retratada no trabalho
de Fernando Gonçalves, um vendaval forte açoitou,
de repente, toda a costa e, em apenas algumas horas,
o mar mais parecia num cemitério de náufragos, ao
longo do litoral.
Só da Póvoa morreram afogados cerca de 70 homens. De resto, dizem os registos que esta foi a
terra mais vitimada da beira-mar, já por ser, então, o
centro piscatório mais populoso do país. Da Afurada
morreram mais 35 homens.
A maior parte dos náufragos morreu junto à costa,
debaixo de vento forte e vagas gigantes, sem meios
que lhes pudessem valer. Quando o alferes António
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“

A apanha do
sargaço, cenas
familiares, o
regresso das
embarcações da
faina, os trajes
de festa ou a
grande tragédia
de 27 de Fevereiro
de 1892 são
alguns dos temas
que ilustram o
trabalho deste
artista poveiro

Pinto Cruz, delegado marítimo do porto da Póvoa,
tocou a rebate para que saísse o salva-vidas “Cego
do Maio”, o mestre, banhado em lágrimas, limitou-se
a responder “Só a Providência Divina os pode salvar;
morre tudo quanto temos visto. Qualquer socorro
tentado exprime a morte imediata de quem a ele se
arrojar sem utilidade alguma!”
“Das 31 lanchas poveiras desaparecidas (algumas
com 20 a 25 homens a bordo), 11 apareceram em
Vila Garcia, Espanha, sendo uma delas de Valbom,
outras entraram em Leixões e outros portos do Norte. O povo da Galiza, que tinha já conhecimento da
tragédia, recebeu os náufragos portugueses com
grande carinho, oferendo-lhes agasalhos, alimentação e transporte.”
Aliás, o “Cego do Maio” tem direito neste painel a um
azulejo próprio, para homenagear este herói, salva-vi-

das e pescador poveiro do século XIX. Foi galardoado
com a mais alta condecoração do Estado, o Colar
de Cavaleiro da Ordem Militar da Torre e Espada, do
Valor, Lealdade e Mérito e a medalha de ouro da Real
Sociedade Humanitária do Porto, colocadas pessoalmente pelo Rei D. Luís I pelas vidas que salvou no mar
da Póvoa de Varzim. Contam as gentes da Póvoa que
quando o rei o condecorou, o Cego do Maio retribuiu
o seu presente com um punhado de conchinhas, dizendo: “Tome lá ó Ti’ Rei, uns beijinhos para as suas
criancinhas brincarem!”
Outro azulejo fala do “Patrão Lagoa”. Ou melhor, de
Manuel António Ferreira (14 de Junho de 1866 - 7
de Julho de 1919), outro cidadão ilustre da cidade
de Póvoa de Varzim devido à sua participação em
resgates de navios, em especial do navio “S. Rafael”
da armada portuguesa que naufragou na Foz do

Ave a 20 de Novembro de 1911, além do resgate dos
passageiros e tripulantes do barco a vapor inglês
“Veronese”.
Outro painel fala de Santo André das Almas. Em
Santo André existe uma capela junto a um rochedo
chamado Penedo do Santo, que tem uma marca
que acreditam os locais ser uma pegada do próprio Santo André. Os pescadores acreditam que
este santo liberta as almas dos que se afogam no
mar, indo pescá-las ao fundo do mar depois de
um naufrágio.
A festa deste santo acontece na madrugada do último dia de Novembro, em que grupos de homens e
mulheres, envolvidos em mantos pretos e segurando
lampiões, vão até à ermida pela praia, entoando
cânticos e no final circundam a capela, formando
assim o “Ponto das almas”.
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Uma aventura
chamada Lisboa
Viajar de autocarro, de avião, de comboio, andar a cavalo e
passear a pé... Foi um dia intenso e emocionante para as 20
crianças que puderam usufruir desta aventura: conhecer os
transportes, passear em Lisboa e interagir com o mundo da
Guarda Nacional Republicana.

H

á uma secção, não tão
conhecida, mas muito
importante, que integra a
grande missão da Guarda
Nacional Republicana
(GNR), falo-vos da Secção de Programas Especiais (SPE). Este grupo
muito limitado de profissionais tem
como missão dinamizar ações e policiamentos de proximidade na zona de
ação do Destacamento Territorial de
Guimarães, portanto, nos concelhos
de Cabeceiras de Basto, Celorico de
Basto, Fafe, Guimarães (na zona de
atuação da GNR), e Vizela.
A SPE insere-se nos destacamentos
territoriais e tem competência territorial, cada destacamento tem uma
série de concelhos sobre a sua jurisdição e tem um grupo de militares que
se dedicam especialmente a trabalhar
um espectro bastante especifico da
população, mais precisamente crianças, jovens e idosos, que necessitam
de atenção especial.
Ao longo do ano são determinadas
pelo Comando Operacional uma série
de temáticas a abordar e que tem muito a ver, por exemplo, com o Dia Mundial da Criança ou o Dia Internacional
da Mulher, o bullying, a violência no

namoro, a prevenção de consumo de
estupefacientes. Na semana ou dias
próximos às datas relacionadas com
as temáticas tentamos agendar uma
série de ações, não esquecendo também os comerciantes, por exemplo no
Natal, procurando ensinar a evitarem
os furtos, pois são um alvo fácil”.
E foi precisamente esta Secção de
Programas Especiais (SPE) que teve
a iniciativa de levar um grupo de
crianças a Lisboa. A SPE conta com
o empenho diário de três militares,
que tudo fazem por conseguir viabilizar as várias missões: Cabo António
Mendes, Guarda Cláudia Magalhães
e Guarda José Silva. O Tenente André
Rodrigues, é Adjunto do Comandante
de Destacamento de Guimarães e,
por inerência de funções, Chefe da
Secção de Programas Especiais, mas
como faz questão de dizer: “Sou uma
figura que presta apoio aos militares,
desbloqueio os problemas que vão
surgindo, no entanto quem torna tudo
isto possível são os três militares que
me acompanham”.
Como explicou o Tenente Rodrigues
este passeio a Lisboa resultou de
uma iniciativa da SPE com o apoio
da Câmara Municipal de Cabeceiras

“

“Pelo feedback que
tivemos, sobretudo das
crianças que mesmo ao
final do dia continuavam
eufóricas, esta foi, sem
dúvida uma aposta
ganha. Um verdadeiro
sucesso! Estão todos de
parabéns.” Dr.ª Isabel
Coutinho (CMCB)
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de Basto (CMCB) e a Comissão de
Proteção para Crianças e Jovens de
Cabeceiras de Basto.
“Queríamos mostrar às crianças uma
série de locais que bem exemplificam
a missão geral da GNR e precisávamos da disponibilidade da CMCB para
auxiliar monetariamente os custos
para a deslocação.” A CMCB garantiu
o apoio, faltava só o transporte em
Lisboa.
Como conta Marco António Lindo,

do departamento de marketing da
ARRIVA Portugal Transportes: “Uma
certa tarde recebemos na ARRIVA
dois elementos da SPE da GNR de
Guimarães que, no meio de uma
troca de impressões sobre trabalhos
desenvolvidos, me falam da ideia de
levar um grupo de crianças a Lisboa,
para visitar o Comando Geral da GNR
e a Presidência da República. Estas
crianças de diversas escolas na área
de Guimarães, Fafe e Cabeceiras de

Basto, na sua maior parte nunca andou de comboio, nunca fizeram uma
viagem de avião, nem alguma vez foram a Lisboa. Tomando conhecimento
de que para a concretização da ideia,
apenas um dos factores estava em
falta - o transporte em Lisboa - solicitamos a formalização do pedido,
que encaminhamos para os serviços
comerciais da ARRIVA de Lisboa, a
TST TRANSPORTES SUL DO TEJO,
que de imediato aceitou disponibilizar
o serviço necessário para completar
este ciclo de ideia. Foi assim que, em
poucos dias, tudo se resolveu, tendo
a ARRIVA participado desta forma na
concretização de um sonho.”
Quisemos saber qual o critério para
a escolha das 20 crianças que usufruíram desta experiencia, quem nos
explicou foi a Dr.ª Fátima Carvalho,
professora que faz parte da Direção do
Agrupamento Escolar de Cabeceiras
de Basto: “Não havia lugar para todas
as crianças, por isso foram convidadas duas crianças por turma do 4º
ano, tentamos perceber dentro cada
turma quem nunca teria esta oportunidade e, ao mesmo tempo, premiar
crianças que se têm esforçado na
aprendizagem”.

Como explicou o Tenente Rodrigues, o
dia teve alguns objetivos: “Passou por
mostrar às crianças uma Guarda que
normalmente não é vista por 90% da
população, que tem uma importância
histórica, visível no Museu da GNR, no
Carmo, e que foi a primeira paragem
do dia; e mostrar também que tem
uma missão alargada, por isso a visita
à Unidade de Segurança e Honras de
Estado (USHE), 4º Esquadrão, que tem
os cavalos, e cujo trabalho tem grande
importância ao nível social, nomeadamente com a Hipoterapia, sendo um
bom exemplo de ações desenvolvidas
pela GNR e quase desconhecidas do
grande público”.
As crianças adoraram andar a cavalo, atrevo-me a dizer que foi uma
experiência que tão cedo não irão
esquecer. Destaco também o impressionante jeito que estes guardas
da USHE têm com as crianças e os
cuidados e atenção que lhes dedicam.
Depois desta aventura seguiu-se uma
paragem para o almoço, onde não
faltou a sobremesa obrigatória, Pastéis de Belém, pois claro! De barriga
cheia, o animado grupo seguiu para
o Palácio de Belém, onde Alexandre
Tojal se encarregou de acompanhar o
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grupo e explicar todos os detalhes, desde o Palácio,
aos jardins e depois o Museu da Presidência da República. Sempre atentas, as crianças mantiveram-se
participativas e animadas, mesmo tendo saído da
cama às 3 da manhã... (ninguém diria!).
Seguiu-se a viagem no autocarro da TST rumo à
Estação de Santa Apolónia para o regresso ao norte
no comboio Intercidades.
Em jeito de balanço perguntamos ao Tenente Rodrigues se poderá esta interação com as crianças
fazer nascer novos guardas: “É uma possibilidade!
Ao verem como é importante o que fazemos no
dia-a-dia em vez da imagem negativa muitas vezes
passada pelos pais, e percebendo que a Guarda tem
como objetivo ajudar as pessoas”.
Pedimos também à Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto que nos falasse sobre esta iniciativa
e fizesse um balanço. Para o efeito a Vereadora da
Educação, Dr.ª Isabel Coutinho, partilhou: “A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto entendeu
ser parceira da GNR nesta iniciativa voltada para a
Prevenção Rodoviária pela sua importância no que
toca à aprendizagem, ao conhecimento e ao contacto com novas realidades, bem como à valorização

das nossas crianças. Esta é uma das partes mais
visíveis de toda uma política que o Município de
Cabeceiras de Basto tem vindo a seguir ao longo
dos anos no que se refere ao apoio à Educação, às
famílias e ao desenvolvimento sociocultural das
crianças. Esta viagem constituiu, por isso, uma
oportunidade para os meninos e meninas vivenciarem novas experiências. Andaram pela primeira vez
de avião, visitaram vários monumentos/edifícios de
interesse nacional, em Lisboa, designadamente o
Museu da Presidência da República, estreitaram
laços com os militares da GNR e regressaram de
comboio. Sem dúvida, uma experiência única. Pelo
feedback que tivemos, sobretudo das crianças que
mesmo ao final do dia continuavam eufóricas, esta
foi, sem dúvida uma aposta ganha. Um verdadeiro
sucesso! Estão todos de parabéns”.
Para os militares da SPE que acompanharam esta
missão o balanço foi muito positivo, “basta ver o
sorriso, não param, estão atentos, bem comportados e foram um público muito ativo e participativo”.
Para as crianças foi uma experiência única. Os momentos mais marcantes foram sem qualquer dúvida
andar a cavalo e andar de avião, por esta ordem.
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EMOÇOES DE UM DIA EM LISBOA
Na página do Facebook SPE GNR Guimarães, encontramos
pelas palavras dos militares envolvidos nesta missão, as
emoções do dia.
“As 6h30 marcadas pelos ponteiros deram lugar às zero
horas de um tempo descontado em múltiplas emoções
e vivências que perduraram pelo dia fora alojando-se na
gavetinha das memórias felizes.
3, 2, 1, Descolar... Agora sim, o sonho era bem real, dois
dedos de conversa, sorrisos cúmplices, a pressão nos
ouvidos, umas fotos e estávamos com os pés em Lisboa.
8H30, tal como planeado, tínhamos o autocarro da TST à
nossa espera, o destino seria o museu do histórico quartel
do Comando Geral da GNR.
Um compasso de espera para ver de perto o Render da
Guarda, para logo de seguida todos se sentirem como
numa cápsula do tempo com avanços e recuos, onde
não faltaram as questões relacionadas com a revolução
do 25 de Abril de 1974 e o terramoto de 1755, momentos
marcantes da história do nosso país.
Museu da GNR, sem dúvida, um local a visitar pelo simbolismo de que a instituição se remete caminhando lado
a lado com a democracia.
Esquadrão de Cavalaria da Ajuda: para além do voo e da

viagem ao passado através dos olhares curiosos depositados no guia e nos objetos que os circundavam, este foi sem
dúvida o momento adorado por todos, as crianças puderam
montar a cavalo e experienciar a charrete e as motos.
Seguiu-se o almoço tão desejado no McDonald’s, e a oferta
do tradicional pastel de Belém, gentileza da ARRIVA Portugal Transportes, pelas mãos da jornalista Maria Helena,
que nos acompanhou.
Num ápice estávamos às portas do majestoso Palácio de
Belém, o que os meninos não esperariam era que aquela
imponência carregada de mil histórias desfilaria nos mais
variados tesouros de uma República que se faz, e que se
fez, marcada pelo tempo.
Entre joias de Estado, pintores celebrizados, frescos e telas,
tudo era absorvido pela curiosidade natural de ser criança.
A estação de Santa Apolónia chamava por nós, era agora
a vez de experimentar um novo meio de transporte, ou seja
o comboio, numa viagem descontraída e onde os ânimos
não esmoreceram, a força que lhes restava iria levá-los de
novo até Cabeceiras de Basto, com uma bagagem repleta
de significados e janelas abertas para um ‘mundo’ agora
já conhecido.
As imagens que deixamos valem mais do que mil palavras.”
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GNR dispõe de hipoterapia

A trote até à cura
Apesar de ter apenas seis anos de existência, a Unidade de Segurança e Honras
de Estado transporta em si toda a história, tradição e memória do Regimento de
Cavalaria e do qual mantém o estandarte nacional, a simbologia e o dia festivo, 5
de abril, data da formação do regimento.

A

Unidade de Segurança e Honras de Estado
(USHE) é a herdeira do Regimento de Cavalaria da Guarda, que existiu durante 86
anos. De 1922 a 2008. Ou seja, apesar de
ter apenas seis anos de existência, a USHE
transporta em si toda a história, tradição e memória do
Regimento de Cavalaria e do qual mantém o estandarte
nacional, a simbologia e o dia festivo, dia 5 de abril,
data da formação do regimento.
Hoje, a USHE é uma unidade de representação responsável pela proteção e segurança às instalações
dos órgãos de soberania e de outras entidades que lhe
sejam confiadas e pela prestação de honras de Estado.
Articula-se em esquadrão presidencial, subunidade
de honras de Estado e subunidade de segurança.
Integram, ainda, a USHE a Charanga a Cavalo e a
Banda da Guarda.
Uma das áreas na qual a Guarda Nacional Republicana,
através da Unidade de Segurança e Honras de Estado
e de outras unidades Territoriais, mais interage com
a população é através da Hipoterapia. Ao longo dos
anos, esta força de segurança de natureza militar tem
desenvolvido um projeto de colaboração com diversos
estabelecimentos de ensino e organizações, direcionado para o tratamento de pessoas com necessidades
especiais.
“A hipoterapia, enquanto técnica de equitação

terapêutica, funciona como uma atividade reabilitadora, reconhecida em todo o mundo. A tração
própria do cavalo, os seus andamentos e também
todo o ambiente envolvente exerce sobre a pessoa
que apresenta capacidades diferentes um estado
anímico muito positivo. O cavalo, ao andar a passo,
transmite à pessoa cerca de 110 movimentos por
minuto, acrescido do facto de provocar oscilações de
avanço e recuo, subida e descida, além do balanço
para os lados, provocando assim uma simulação
idêntica à do andamento do homem. É o andar sem
pernas.”
Através da troca de experiências, tanto os militares
como os monitores que acompanham as sessões têm
constatado que a hipoterapia promove bons resultados no desenvolvimento dos alunos, ajudando com
segurança, eficácia e rapidez na busca duma melhor
qualidade de vida.
Na sua página da internet, a Guarda admite acreditar
no poder curativo do cavalo e por isso apoiar cada
vez mais este tipo de iniciativas, que enaltecem e, em
simultâneo, tornam muito gratificante este serviço
prestado à comunidade.
Aliás, Nuno Filipe Estalagem Afonso, aspirante de
Cavalaria da GNR, num Relatório Científico Final do
Trabalho de Investigação Aplicada, realizado em 2012,
explica que desde o início da sua prática na Guarda,

a Hipoterapia foi sofrendo diversas evoluções, mas
manteve-se sempre vinculada aos esquadrões a cavalo.
Atualmente, beneficiam desta prática diversas pessoas
e instituições, prática esta que decorre na Ajuda, em
Lisboa, duas ou até mesmo três vezes por semana.
Nomeadamente crianças e adultos que nasceram com
“diferenças” e dificuldades relativamente às restantes
pessoas, dificuldades que tentam contrariar em cada
dia das suas vidas. “Sabemos que nunca irão ter uma
vida como as restantes pessoas que nasceram livres
destas patologias especiais, mas constatamos que
elas lutam por se aproximar o mais possível dessa
‘normalidade”.
Segundo este relatório científico, é notório em todas
estas crianças e adultos o espírito de sacrifício que
revelam na execução dos exercícios e atividades que
podem mesmo chegar a ser dolorosos para eles, esforço esse realizado com base na confiança depositada no
militar que as “conduzem”, a quem retribuem sempre
com um rasgado sorriso de afeto e de reconhecimento
pelo seu trabalho. “Estas experiências são únicas e
marcantes para os militares que as tornam possíveis,
que têm também oportunidade de constatar a complexidade das patologias onde a Hipoterapia surte efeitos
quase milagrosos, e que assim acabam por criar uma
relação muito próxima entre todos os envolvidos.
Todavia, não podemos esquecer o papel fundamental
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que o cavalo desempenha nesta prática. Este nobre
animal, de grande porte mas elegante, dotado de uma
enorme resistência e destreza física, mas ao mesmo
tempo sensível e dedicado, percebe quão especiais são
aqueles que transporta”.
No capítulo conclusões, o aspirante relata a emoção
das crianças e adultos portadores de necessidades
especiais quando praticam Hipoterapia, emoção
espelhada nos seus olhos brilhantes, cheios de esperança e de coragem. “Olhos que sorriem assim que
entram no picadeiro e se deparam com um animal
altivo, pronto para o receber em mais uma voltinha.
Esperam ansiosamente pela sua vez. Entram de toque
na cabeça, conscientes das regras de segurança no
picadeiro. Fazem uma festa naquele animal do qual
tanto falam. Preparam-se para subir a escada. Esta

mesma escada, criada pelos militares do Esquadrão, é
o primeiro obstáculo para muitos. Mas acompanhados
pelo militar, sobem até junto do cavalo. Esboçam um
sorriso, que é o sinal de que estão prontos para mais
uma sessão de Hipoterapia”.
Pegando nas rédeas, está um militar, responsável por
conduzir o cavalo e manter o ritmo apropriado para a
sessão. Na lateral está outro militar, aquele que orienta
a sessão, que avalia permanentemente os sinais e reações do utente, criando sucessivamente desafios para
que ele possa contrariar os sintomas da sua doença.
A sessão dura normalmente cerca de 15 minutos, o
que para muitos destes pacientes é um enorme desafio que os deixa visivelmente cansados. “No final,
podemos observar um misto de sentimentos: por um
lado, o de ‘missão cumprida’, apoiada pelas palavras

de motivação do militar, e por outro, uma certa tristeza pelo fim da sessão. Contudo, ainda falta mais um
desafio, o de descer do cavalo, que com a ajuda dos
militares, acaba por ser superado. Chega depois a
hora de agradecer ao cavalo, com uma festa na face
do cavalo ou até mesmo um beijo carinhoso. Depois,
o agradecimento aos militares. Esse agradecimento,
um simples obrigado acompanhado por um enorme
sorriso, transmite o carinho e admiração que eles têm
para com estes homens fardados de azul e de bota alta.
Este carinho e admiração são levados para todo o lado
com eles, e em família ou com os amigos, em todo o
lado, contam como foi a sessão com os cavalos na GNR.
E esse carinho contagia as suas famílias, que não se
cansam de demonstrar o seu agradecimento por tudo
aquilo que é feito pelo seu ente querido”.
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Museu
da GNR

O

ano passado, o Quartel do Carmo, em
Lisboa, passou a ser palco, de forma
permanente, do Museu da Guarda
Nacional Republicana. Este espaço
museológico, inaugurado em abril de
2014, na sequência do 103º aniversário da Guarda
Nacional Republicana, tem agora quatro vezes mais
peças expostas numa área com cerca de 700 m2.
O museu disponibiliza a todos os visitantes acervos
museológicos, arquivísticos e bibliográficos que
datam documentos e peças originais desde o século
XVII, e sobretudo do início do século XIX, altura em
que foi instituída em Portugal a primeira Guarda da
Polícia, até à atualidade.
A Guarda Nacional Republicana é uma das primeiras
instituições da República, tendo sido criada, com esta
designação, em 1911. A instituição que a antecedera
era a Guarda Municipal – descendente da Guarda Real
de Polícia criada em 1801 que era responsável pela
manutenção da ordem pública nas cidades de Lisboa
e do Porto. Logo a seguir ao 5 de Outubro de 1910, a
Guarda Municipal passou a designar-se Guarda Republicana, mas só no ano seguinte foi criada como
uma instituição da República com capacidade para
intervir em todo o território nacional.
Aliás, o Quartel do Carmo que tem sido “casa” da GNR
desde 1810, não era propriamente um quartel. Em
1389, o condestável D. Nuno Álvares Pereira idealizou
ali um convento, depois das vitórias das batalhas de
Aljubarrota e Valverde, e fez de uma das celas o seu
quarto – onde morreu aos 71 anos. O espaço onde
fixou residência continua com a mesma aparência,
apesar de ter sido reconstruído após o terramoto de
1755 – que arrasou o convento. Um século depois, e
com obras feitas, as instalações passaram a servir de
quartel ao então Comando da Guarda Real da Polícia
de Lisboa.
A primeira pedra foi colocada em 1389, dando origem
ao Convento de Nossa Sr.ª do Vencimento do Monte
do Carmo. Em 1397, D. Nuno entregou o povoamento
do Convento à Ordem do Carmo, braço espiritual dos
monges-guerreiros da Ordem do Hospital, de quem
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ordenado
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ao público a
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que esta entidade
chegou a utilizar

o pai do Condestável tinha sido Grão-Mestre. Após a
morte do Condestável, a 12 de Abril de 1431, o Convento continuou a orientação e vocação da sua fundação.
Do Convento do Carmo partiram em 1580, os primeiros missionários para o Brasil, fundando as colónias
em Olinda, Santos, Rio de Janeiro e S. Paulo. Com a
restauração da independência em 1640, fortalece-se
novamente o Convento assim como a memória do
Fundador – D. Nuno Álvares Pereira.
Com o Terramoto de Lisboa de 1755, inicia-se um
processo de decadência, que nem os Carmelitas
(após a tentativa de reconstrução da área conventual)
conseguiriam suster. Com a criação da Guarda Real
de Polícia de Lisboa pelo Intendente Pina Manique,
1801, regista-se a ocupação militar do antigo convento
e a adaptação dos espaços para servir de Quartel.
A primeira referência do Quartel do Carmo neste local
data de 1803.
Com a extinção das Ordens Religiosas serviu este

espaço como Quartel da Guarda Municipal de Lisboa, herdeira da Guarda Real de polícia de Lisboa, e
posteriormente diferentes fins, como a 1ª associação
de farmácias de Portugal, um Tribunal, uma estância
de madeiras, um depósito de armas e mesmo um
vazadouro público, entre outras.
A partir de 1845 passou a Comando-Geral da Guarda Municipal de Lisboa, tendo sucessivamente,
salvaguardado essa posição, sendo atualmente o
Comando-Geral da GNR e, desde o ano passado, o
Museu da GNR.
Ou seja, desde 2014 que o Quartel do Carmo voltou a
abrir-se ao público para albergar o museu da Guarda
Nacional Republicana. O espaço, ordenado cronologicamente, apresenta ao público a evolução da GNR
ao longo da História com os mais variados tipos de
armas, fardas ou motas que esta entidade chegou a
utilizar.
O projeto, da responsabilidade de Jorge Cid e José

Cid, ostenta uma peça com mais de 500 quilos, o cofre onde foram guardados os ossos de Nuno Álvares
Pereira, as camas onde dormiam os agentes, alguns
escritos antigos entre outras variadas peças.
Na parte exterior da exposição é possível ver todos
os tipos de veículos que a Guarda Nacional Republicana utilizou ao longo da sua evolução, ver algumas
representações de época e ver algumas das mascotes
da GNR.
CONTACTOS
Largo do Carmo, Lisboa
Telefone: +351213939770
Fax: +351213922489
E-mail: arquivomuseu@gnr.pt
HORÁRIO
Dias úteis, de 2ª a 6ª Feira, das 10H00 às 12H00 e
das 14H00 às 17H00.
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Herberto Hélder

Quando as folhas
da melancolia
arrefecem com astros

T

entei encontrar uma poesia
de Herberto Hélder que mais
me marque, mas o problema
subsiste. Há em Herberto
Hélder poesia para todas as
ocasiões, raramente a entendo de uma
forma feliz porque mesmo no amor há
rasgos de dor; mas há amor sem dor?
Herberto Hélder, o maior poeta português, fundamentalmente no fim do
século XX, vivia em casa, fechado e
evitando a rua, evitando todo o resto do
mundo que realmente pouco teria a ver
com a sua essência, na forma de estar
e entender a vida como acontecimento.
Em 2004, recusou o Prémio Pessoa.
Claro que ele apreciava Pessoa. Gostava mais de “alguns Pessoa” que de
outros, mas ter que sair de casa por um
prémio que - mesmo que entregue com
razão - estava cheio de pessoas à volta,
pessoas daquelas que para ele só se
interessam pelo mundano, ignorantes
que aproveitam o momento para aparecerem e para fazerem de conta que
apreciam ou que compreendem, fazer
de conta que sabem.

Ler Herberto nem sempre era fácil
porque conseguir comprar um dos
seus livros era complicado… é que só
se publicava uma edição! Isto antes
de haver quem achasse parecer bem
lê-lo… depois não era tão difícil, até
porque por uns euros comprava-se no
alfarrabista.
A propósito dele, e no meio de um milhão de coisas que já li, há um comentário do António Guerreiro que afirma
que “como antes tinha acontecido com
Fernando Pessoa, também houve um
efeito Herberto Hélder”.
Há realmente parecenças, até no
comportamento. Embora Pessoa não
se refugie tanto, Pessoa esconde-se de
um certo mundo, transformando-se da
forma necessária para o fazer.
Camões, Pessoa e Herberto, globalmente e sem desprimor para muitos
seres de vulto na poesia nacional, são
suficientes para revelar toda a nação
através dos seus sentimentos escritos!
Há duas faces na sua poesia tenuemente marcadas por uma transposição de
conteúdo, em que se nota que, a partir

de uma certa altura, a sua escrita se torna mais pessoal, mais directamente a
propósito de si próprio. Há um crescendo natural, é assim com quase todos os
grandes poetas! Contudo, a força como
se torna contundente é muito particular.
Há quem o classifique como um poeta
marcante no surreal contemporâneo,
mas eu acho, simplesmente, que será
surreal especialmente para quem não
queira entender o seu sentimento.
Herberto nasceu no Funchal, em 1930,
tendo publicado pela primeira vez em
1958. Foi sobre a forma de folheto, era
só um poema - “Amor em visita” - cuja
publicação terá sido impulsionada também pelo apoio dado pelos seus amigos
da época, aqueles com quem se reunia
habitualmente e de onde sobressaem
os nomes de Mário Cesariny ou, do na
altura jovem poeta, claro esquecido,
António José Forte, sobre quem Herberto escreve num prefácio: “A voz de
António José Forte não é plural, nem
directa ou sinuosamente derivada, nem
devedora. Como toda a poesia verdadeira, possui apenas a sua tradição. A

tradição romântica, no menos estrito e
mais expansivo e qualificado registo”.
Mantém fortes ligações entre os quais
com Raúl Brandão.
Frequentou a universidade, mas abandonou primeiro Direito e depois o curso
de Românicas. Em parte por custos,
mas também por talvez esperar mais
do que o real!
Torna-se meio universal a nível dos
trabalhos que arranja. Tanto em Portugal como emigrado, pois andou pela
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, França.
Herberto foi caixa de banco, delegado
de propaganda médica, foi metalúrgico,
trabalhou num bar que fazia sopas em
que tinha um “part time” a cortar legumes… até no Instituto de Meteorologia
trabalhou! Andou nas carrinhas da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, passou pela Emissora Nacional e pela RTP.
Nos fins dos anos sessenta tem a possibilidade de publicar Almada Negreiros,
quando é convidado para Director Literário da Editorial Estampa.
Em 1971, vai para Angola onde trabalha
na Revista Notícia. Acaba por regressar,
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Quando as
folhas da
melancolia
arrefecem com
astros
Ao lado do
espaço
E o coração é
uma semente
inventada
Em seu escuro
fundo e em seu
turbilhão de
um dia,
Tu arrebatas os
caminhos da
minha solidão
Como se toda
a casa ardesse
pousada na
noite

inesperadamente, depois de um acidente grave de automóvel.
Depois da revolução vai para a Arcádia,
uma editora ampla de estilos que vão
desde do político até à banda desenhada onde publicam tanto o desenho intervencionista como o “Gaston Lagaffe”,
o popular Gastão da Bronca.
Recorrentemente desistia, ou afirmava
desistir, de escrever. Depois do acidente
em Angola, em 1973, - pós convalescença - vai até aos Estados Unidos. Na
verdade, entre 71 e 77 não edita nada,
para nesse ano sair “Cobra”, seguindose uma catadupa de obras. “O Corpo o
Luxo a Obra” em 1978, “Flash” em 1980,

“A Cabeça Entre as Mãos” em 1982,
entretanto, em 1979, mais um volume
de prosa e poesia “Photomaton & Vox”.
É por esta altura que Assírio & Alvim
passa a publicar os seus livros; a Editora
de Hermínio Monteiro e Manuel Rosa
virá a ser a sua editora.
Não é de estranhar, já que a admiração
do Hermínio Monteiro por si é notória!
Não é só trabalho, é mesmo amor pela
cultura que Manuel Hermínio Monteiro
dedica à sua obra. Não é uma atenção
única já que, ao assumir a Assírio e
Alvim, renova-a, transformando uma
editora medíocre na detentora de um
catálogo extremo para a época, onde

apareciam nomes desconhecidos que se
viriam a revelar de grande importância,
mas onde também tínhamos o Cesariny
ou o querido Teixeira de Pascoaes.
Na Assírio, o Manuel Rosa era sócio
maioritário, mas, mesmo sendo um
homem das artes, admirava entusiasticamente o trabalho do Herberto. O
Manuel Rosa vendeu a Assírio à Porto
Editora e levou consigo o Herberto.
“A Faca Não Corta o Fogo”, a sua obra recente mais marcante, editada em 2008,
é classificada por alguns como sendo
o melhor livro de poesia portuguesa do
século XXI; para o meu avô o melhor do
século XX foi o “Húmus” em 1967.

Em 2009 foi “Ofício Cantante”, em 2013
“Servidões”, “A Morte Sem Mestre”,
“Poemas Completos e Poemas Canhotos”, em 2015.
A propósito do último livro de Herberto
Hélder, “Morte sem Mestre”, o Miguel
Esteves Cardoso classificou-o como
o único livro que o fez “ao mesmo
tempo, invejar, estremecer, rir, chorar
e permanecer vivo à espera de mais”.
Infelizmente não virá mais algum, mas
temos tudo o que ficou!
Desculpem, eu podia escrever páginas
e páginas sobre o Herberto que não
fossem biográficas, mas ele escreveu
tudo na sua obra.
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B.B. King

The Blues Boy
is dead

I

a eu escrever um artigo a comparar o
David Eric Grohl com o Saul Hudson,
mais conhecido no meio da corda
por Slash, e logo me havia de morrer
a alma viva dos Blues.
Quando roubei 40 anos de coleção de
revistas Rolling Stone ao meu pai, a
minha vida passou a estar de castigo,
mas para compensar passou a ter história de todo o rock nas suas variantes,
incluindo de toda a suas raízes. Foi então
que fiquei a saber que o rock não seria
rock, sem Blues.
A partir de certa altura comecei a reparar
que embora constituída por variantes diversas, se estivermos atentos encontramos facilmente ligações entre os estilos.
Tal como o Dave Grohl, sobre quem eu ia
escrever, que há uns tempos convidou o
Jimmy Page e o John Paul Jones a tocar
com os Foo Fighters num concerto em
Wembley, ou o Jack White a tocar com o
Bono ou, claro, o B.B. King a tocar com
os U2. Grandes músicos juntam os seus
estilos e constroem o mundo.
O nome dele é Riley Ben King. Nasceu
em 1925 numa plantação de algodão no
Mississipi, local onde teoricamente não
deveria haver escravatura desde o fim da
Guerra Civil Americana. Mas a verdade
é que ainda antes dos dez anos vivia
sozinho com o seu irmão mais velho,
trabalhando na apanha do algodão.
Um ano antes dele, nasceu o Albert King,
seu irmão, outro ser do Blues, que viria
também a ser um grande executante e
que o acompanhava pela rua a tocar em
esquinas na cidade de Indianola. Alguns
dos momentos que são historicamente

referidos colocam-nos na esquina da
segunda avenida a tocarem por moedas;
a sobreviverem de esmolas. Outras vezes
faziam grandes caminhadas para irem
tocar a outras cidadezinhas.
Há quem diga que o King chamava
Lucille a todas as suas guitarras. Não
sei se é mesmo, porque fartei-me de
ler sobre ele e as guitarras mas não
encontro nada que me diga ao certo
que realmente os seus dois primeiros
instrumentos verdadeiramente potentes
tivessem esse nome.
Ora, a sua primeira guitarra fora numa
loja de penhor com dinheiro do algodão, depois de uma improvisada que
partilhava com o irmão, feita a partir
de uma caixa de charutos. Teve uma
Fender Telecaster com poupanças das
esmolas, depois uma Gibson ES-335 e
depois uma Gibson ES-345, esta sim a
primeira que ele apresenta sempre como
Lucille. No dia de 1997 em que ele foi
visitar o Papa João Paulo II ao Vaticano,
mostrou-lhe a guitarra e disse “esta é a
Lucille”, não disse esta é a “Lucille III”.
Já sei que é discutível, mas se tivessem
escrito a história de uma forma simples
e realista eu não tinha tanto trabalho
nem precisava estar aqui a gastar tempo
a escrever esta.
Bem, o King tocou ao vivo para o Papa
que gostou imenso do concerto. João
Paulo II era uma pessoa que gostava
muito de artes, admirava música diversa, em jovem tinha andado por meios
artísticos; era um Papa queridinho, um
Papa Rolling Stone…
Voltando à Lucille, ele só chama esse

nome à guitarra depois de um dia ter ido
com o mano tocar num salão de dança
numa cidade do Estado do Arkansas.
Era inverno, 1949, estava frio e era hábito
acender um barril de querosene para
aquecer o ar. Coisa normal para essa altura, embora eu ache nojento o cheirete
que devia deitar. Enquanto eles tocavam,
dois “gajos” viraram-se à porrada por
causa de uma fulana qualquer, entornaram o barril, o salão pegou fogo e todo o
pessoal foge do prédio em chamas. No
meio da cena o B.B e com a aflição deixa
a guitarra junto ao palco. Lembra-se dela
e volta para dentro do edifício para a ir
buscar. Salva a guitarra e no dia seguinte
fica a saber que a rapariga que tinha feito
com que os dois fulanos andassem à
pancada se chamava Lucille. É a partir
dessa altura que passa a chamar às suas
guitarras Lucille, dizia ele que era para
se lembrar de nunca andar à pancada
por causa de uma mulher e, ao mesmo
tempo, para nunca mais entrar num
bar que estivesse a arder; nunca me
lembraria de algo assim.
Esta vida por bares e salões acontece a
partir de 1947, quando um dia olha para
o dinheiro que tinha no bolso, dois dólares e meio, e decide agarrar na guitarra e
ir para Memphis. Era o tudo, ou ficar na
mesma, quer dizer, ficar no lado do nada.
Memphis estava cheia de músicos, parte
significativa eram músicos de Blues e
é claro que muitos não conseguiram
concretizar os seus sonhos. É nessa
cidade que conheceu pessoas míticas
do mundo do Blues.
T-Bone Walker, que escreveu Mean

Old World que eu ouvi num disco da
Capitol Records, é fantástico mesmo
em mono num disco riscado. O mesmo
T-Bone escreveu os temas “They call it
stormy Monday, but Tuesday’s just as
bad” e “Let your hair down, baby, let’s
have a natural ball”. B.B. King afirmou
categoricamente que esse dois temas
foram uma inspiração divina para ele,
embora ter sido por causa do “Stormy”
que decidiu ser definitivamente um
tocador de Blues.
Mas havia outros que B.B. adorava,
escutava com lágrimas nos olhos, com
quem sorria, com quem bebia cerveja
ou bourbon. O Blind Lemon Jefferson,
o “pai” do Blues do Texas, era mesmo
cego e um dia passou a mão pelo rosto
do B.B. King e disse que queria saber
como era o rosto do Blues.
Depois havia o Django Reinhardt, que
tinha vindo para Memphis, era belga,
arraçado de cigano, tinha dois dedos a
menos por causa de um acidente, tocava
jazz, tocava Blues com banjo ou guitarra
e era … branco.
Como se entende, é neste mundo de
gente extraordinária, conhecidos que se
fazem amigos em dias de 24 horas consecutivas, em que “desesperadamente”
cruzam as suas ideias, experiências,
que o B.B. tem os momentos de maior
felicidade. É aqui que irá fazer amigos
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transcendentais, alguns míticos, como
Jimi Hendrix que o considerava como o
melhor guitarrista do mundo, e até com
o Elvis tocou.
O ano de 1948 tinha sido o início de
viragem na sua vida. Tocava na rádio,
em espaços públicos, participou num
programa numa das primeiras estações “negras” nos U.S. of A., espaço
patrocinado por uma marca qualquer
de bebidas ou de um medicamento (não
me lembro). Foi na rádio que ganhou o
pseudónimo Blues Boy que acabaria por
ser abreviado para “B.B.”.
Nos princípios dos anos 50, alcança
o nível do estrelato, com uma média
acima dos 250 concertos registados por
ano. Em meados dessa década passa a
barreira dos 340 concertos num ano, e
vasculhando nos pedidos de licença, há
de tudo, desde concertos em grandes
salas, em hotéis e até pequenos clubes
com lotação para menos de 50 pessoas.
Nessa altura, ainda não havia concertos
em estádios, nem o material sonoro
tinha potência para isso.
Eric Clapton foi dos primeiros guitarristas de Blues britânico a admirá-lo e a
não se inibir de afirmar que o B.B. tinha
tido uma influência determinante no seu
percurso de carreira. O mesmo acontece
com o George Harrison e o enorme Jeff
Beck que, mesmo com estilos próprios,

afirmam categoricamente que ouvir o
B.B. os influenciou claramente.
Outros grandes seres de uma geração
seguinte de Blues, como Buddy Guy,
são fortemente inspirados pelo B.B. com
quem tem privilégio de tocar.
Em 1969, Mick Jagger o Keith Richards
decidem convidar o B.B. King para algo
perfeitamente novo no mundo dos espetáculos: abrir os concertos dos Rolling
Stones com Blues; convidam o B.B. que
aceita imediatamente.
Ao longo dos anos, participa em espetáculos em tudo o que mexe: rádio, televisão, concertos pessoais, para angariações de fundos, festivais, especialmente
festivais de jazz incluíndo o Kool Jazz
New York, Monterey, Newport…
Ao longo dos anos tocou em imensos
países e depois tocou com os U2. O
meu Papzz comprou o Rattle and Hum
ainda eu não tinha nascido, mas um
dia pô-lo a tocar na sala e eu tava lá a
brincar e disse para mim própria: “Eia,
que cena estranha”. Eu era pequena
mas já entendia inglês. O Papzz e a
Mammz decidiram que eu tinha que
ter aulas de inglês desde o berçário e
por isso aquelas palavras soavam perfeitamente, When love comes to town,
I’m gonna jump that train When love
comes to town, I’m gonna catch that
flame. Maybe I was wrong to ever let
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you down, But I did what I did before
love came to town. Podia estar só a ouvir, mas a poesia do Adam Clayton dos
U2, com aquela guitarra e voz do B.B.
abriram-me as portas para o Blues de
uma forma interessada.
Podemos escrever aqui um artigo do
tamanho da lista telefónica que nunca
mais paramos de escrever sobre coisas
fantásticas na sua vida, rodeado de
grandes músicos.
Uma das últimas coisas que vi com ele
foi no Youtube, e achei altamente. O
B.B. King na Casa Branca numa cena
que acaba doidamente com o B.B. King,
o Troy “Trombone Shorty” Andrews, a
Shemekia Copeland, o grande Buddy
Guy, o super Jeff Beck, o Gary Clark, Jr.,
o Warren Haynes, claro, o Mick Jagger,
o fantástico e também imortal Keb Mo,
a Susan Tedeschi com o Derek Trucks,
e o famoso Booker T. Jones a dirigi-los
a todos. Até o presidente Obama foi desafiado a cantar, acabando por agarrar
o microfone que lhe é passado para a
mão pelo Mick Jagger, acabando assim
o presidente por cantar uma passagem
de Sweet Home Chicago.
Certa vez, B.B. King disse algo que para
si era simples: “Posso fazer uma nota
na minha guitarra valer por mil”. Há
pessoas assim, que inspiram o mundo
todo, e se for preciso o fazem parar.
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Santo Agostinho
De nome completo Aurelius Augustinus Hipponensis,
é conhecido normalmente por Santo Agostinho.
De nome completo Aurelius Augustinus
Hipponensis, conhecido normalmente
por Santo Agostinho, foi um dos maiores
expoentes do princípio do Cristianismo
e o primeiro a reconhecer um paralelo
entre o pensamento Cristão e o Islão,
posição que assumiu depois de estudar
cuidadosamente o Corão. O mesmo respeito é-lhe dado pela Igreja Anglicana,
vulgo protestante. Na Igreja Ortodoxa, independentemente de algumas ressalvas
sérias ao seu pensamento, é chamado
de “Abençoado Agostinho”, o que prova
o seu reconhecimento.
A transposição do seu pensamento
para a escrita fá-lo granjear um respeito
enorme. As suas obras de maior reconhecimento são “A Cidade de Deus” e
“Confissões”, sendo esta obra motivo

para estudo atento tanto na teologia
como na filosofia.
Agostinho concebeu uma interpretação
simples da Graça Divina, da Palavra de
Jesus Cristo, dos Atos, deu uma interpretação clara a questões que dificilmente
eram consensuais, como o pecado original, a limitação das razões da guerra
justa, interpretou e paralelizou a Graça
de Cristo em relação ao comportamento
humano.
Batizou-se no ano de 387 e embora a
sua vida para os hábitos atuais pudesse
ser um pouco estranha, especialmente
pelas relações que teria mantido, o seu
pensamento ofusca claramente alguma
dúvida da sua missão, aquela que assume e pratica.
De uma forma fácil, a “Cidade de Deus”

é por si a Igreja Católica, a que aceitou
reger-se pela Santíssima Trindade.
A prática cristã de Agostinho deve-se
principalmente a Mónica, a sua mãe,
uma Cristã devota que lhe abre as portas
ao sentimento divino. Seu pai não era
crente, contudo movido por toda a força
que o rodeava, acaba por se converter
pouco antes da sua morte. Este facto
chega a ser considerado inesperado,
porque na sua ligação genealógica
era o seu pai que teria mais razões por
seguir o cristianismo, já que teria raízes
de cidadania romana, com ramificações
anteriores que embora pagãs até determinado passo, como os latinos ou fenícios, teriam tido maior influencia cristã.
A sua mãe era de raiz barbere, contudo
pertencia a uma classe mais elevada, o
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que teria sido também motivo para uma
educação mais cuidada.
Segundo os registos, terá ido aos 11
anos para uma escola naquela que é
atualmente a cidade de M’Daourouch,
na Argélia, onde vai aprender crenças
pagãs e literatura latina.
Um dos Romanos com um pensamento
mais versátil do Século I foi Cícero. É ele
que traz para Roma a filosofia grega e
que cria um vocabulário filosófico em
Latim. Sendo um orador impressionante, Cícero era também um político mas
o que fica para a posteridade é o seu
humanismo bem como trabalhos filosóficos e políticos. Três séculos depois,
Agostinho interessa-se pelo seu pensamento, afirmando mais tarde que Cícero
foi o responsável pelo seu interesse pela
filosofia.
Há aqui um momento de acontecimentos convergentes que nesta altura
Agostinho, com 16 ou 17 anos, “armado
de interesse” pela filosofia, com conhecimentos já extensos em diversas áreas
culturais, dominando o latim, com bom
conhecimento de grego e com um sólida
formação cristã, vai receber o apoio de
um bom amigo, o seu conterrâneo Romaniano, que com ele partilhava uma
séria amizade e que sendo de família
rica, acha que deveria apoiar a sua vontade de completar estudos. Vai então para
Cartago onde estuda retórica.
Este período da sua vida vai afligir imenso
a sua mãe. Afasta-se do comportamento
cristão, adota temporariamente o maniqueísmo, segue as atitudes dos jovens
de sua época e classe social, adotando
um estilo hedonista; associa-se a outros
jovens que se vangloriavam de suas aventuras sexuais com mulheres e homens…
É deste período uma famosa e algo
estranha oração de Agostinho, “Senhor,
conceda-me castidade e continência,
mas não ainda”
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No entanto, é por esta altura que Agostinho voltará a uma vida mais “normal”
para começar a criar as suas comunidades agostinianas. A este facto adicionase o de ter começado a namorar uma
jovem de Cartago, romance intolerado
pela sua mãe que desejava para ele uma
relação com alguém que fosse do mesmo nível social. O facto de esta rapariga
ser de menor condição social fez com
que a mãe do Agostinho a qualificasse
de formas menos agradáveis, incluíndo
rotulando-a como prostituta. Nunca se
soube o nome desta rapariga, mas fosse
como fosse, viveram quase 14 anos em
concubinato. Dessa relação nasceu um
rapaz, o Adeodato, um jovem dotado de
um nível de inteligência invulgar para a
época. O nome que Agostinho escolheu
para ele significa literalmente “dado por
Deus” e depois da separação, Adeonato
ficou a viver com o pai.
Viver com a mãe do seu filho nem era
complicado, já que em 375 depois de “lecionar” retórica nos dois anos anteriores
em Tagaste, vai dar aulas para Cartago
durante nove anos. Os problemas de
comportamento dos estudantes não são
coisa recente e parece que já o eram nessa altura. Agostinho farta-se desse mau
comportamento, muda-se para Roma e
abre lá uma escola. Pensava que aí iria
encontrar um ambiente que por via de
uma cultura florescente poderia ir ao
encontro de maior interesse na retórica;
foi uma desilusão para Agostinho. Para
completar este rol de aborrecimentos, os
estudantes não lhe pagavam.
Alguns amigos apresentam-no a Símaco, o Perfeito Urbano de Mediolano,
atual Cidade de Milão. Ora, Símaco
queria contratar precisamente um professor de retórica para a corte imperial
e Agostinho era o indicado. É assim que
uma vez mais muda de cidade, agora
em 384, e vai para Milão. Com trinta
anos, tinha atingido um nível que lhe
dava reconhecimento cultural e social,
tendo também abertas as portas para o
meio politico.
Religiosamente tinha-se progressivamente afastado do Maniqueísmo e
aproveitando esse facto, a mãe torna
a insistir para que ele se converta ao
Cristianismo.
Como antes havíamos referido, a mãe
de seu filho deixa-o na época em que
viviam em Milão, acontecimento também gerado pela pressão da mãe de
Agostinho, e do Bispo da cidade com
quem mantinha uma relação próxima.
No livro “Confissões” refere-se a este
caso como uma experiência que acabou
por gradualmente lhe criar uma certa
insensibilidade à dor.

A mãe queria-o casado com uma rapariga, mas essa ainda não tinha idade
para tal. Ele termina esse noivado mas
de seguida rompe, sendo-lhe prometida
outra noiva, esta com apenas onze anos.
Acaba também esse “noivado”. É o seu
amigo Alípio de Tagaste que o convence
de que jamais poderia viver no amor a
sabedoria se casasse.
Agostinho converte-se em 386. Sente-se
impelido a ler a Bíblia e num determinado momento abre-a ao acaso e lê
na Epístola aos Romanos num trecho
conhecido como “transformação dos
crentes” em que Paulo explica como o
Evangelho transforma os crentes na sua
forma de estar, na sua atitude perante
o mundo, perante os outros. O que o
marca é especialmente o “andemos honestamente como de dia, não em orgias
e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes;
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo,
e não vos preocupeis com a carne para
não excitardes as suas cobiças.”
A razão ilumina-o e Agostinho e Adeodato, seu filho, são batizados ao mesmo
tempo em Milão, na Páscoa de 387.
No ano seguinte, decidem regressar
a Cartago, mas entretanto a sua mãe
Mónica morre antes de embarcar em
Óstia.
Agostinho vive de rendimentos com o
seu filho, só que o inesperado acontece
quando Adeodato morre. Agostinho
fica profundamente triste, acabando
por decidir vender todo o património
que tinha exceto a casa onde vivia. Deu
todo o dinheiro resultante das vendas a
pobres e confina-se à sua casa.
A sua nova atitude leva-o a ser ordenado
Sacerdote em Hiponia. Estávamos no
ano 391 e rapidamente as suas capacidades de pregador se tornam notórias.
São mais de 300 os sermões que ficam
registados, e se por um lado a sua devoção cristã se manifesta fervorosas,
aproveita também para destruir completamente o Maniqueísmo de que em
tempos tinha sido seguidor e que tanta
dor tinha dado à sua mãe por isso.
Chega a Bispo Coadjutor em 395 ascendendo rapidamente a Bispo. Passa a ser
reconhecido como Agostinho de Hipona
nome que o acompanhará até à morte.
Em 398 completa as “Confissões” e depois do ataque dos Visigodos a Roma em
410 escreve a “Cidade de Deus”.
A sua luta pessoal para converter os
cidadãos de Hipona é permanente.
Fá-lo com tal empenho que há quem
lhe chame “o Padroeiro do Clero”. Na
sua conduta era claro o seu desprezo
por rumores, o “disse que disse”, abominava tentações, comia pouco e era

muito regrado com despesas.
Morre doente a 28 de agosto do ano 430.
Hiponia estava cercada por Vândalos,
contudo os seus últimos dias passa-os
em oração, sendo sua preocupação
complementar que todos os seus livros
fossem preservados. Neste período é-lhe
atribuído um milagre. Salva um homem
doente e logo após a sua morte algo
acontece estranho. Os Vândalos, que
eram uma tribo tão boa que ainda hoje
o seu nome serve para qualificar popularmente um desordeiro, incendeiam
meticulosamente a cidade. Poupam a
Catedral e a Biblioteca e abandonam
a cidade.
Agostinho é canonizado em 1298 pelo
Papa Bonifácio VIII.
Fica para a história um nome, dos
primeiros maiores na conversão, na

valorização da palavra do Senhor, na
transmissão dos valores da Escritura.
Um homem que se tendo tornado um
homem de Cristo, também encontrava
Deus em outras crenças religiosas,
quando reconhece no Corão uma obra
de conteúdo sério.
Depois de ter sido transladado de uns
locais para outros, muitas vezes por
questões motivadas por guerras, o
túmulo de Santo Agostinho acabaria
por ficar na Igreja de San Pietro in Ciel
d’Oro, em Pavia. Contudo, os Agostinianos são expulsos cerca de 1700 levando
o sarcófago consigo para Milão para a
famosa Catedral de San Pietro. A catedral é entretanto destruída, no entanto
reconstruída ficando pronta em 1870.
Ainda vão passar 26 anos até que Santo
Agostinho regresse a San Pietro.
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Pablo Picasso

N

uma tarde soalheira do
Verão de 1906, um homem
sobe, sentado no dorso
de uma mula, o caminho
íngreme e pedregoso, que
leva a uma pequena aldeia catalã, não
muito longe da fronteira de Andorra.
A aldeia chama-se Gosul e o homem
Pablo Picasso. Nascido em Málaga, a
25 de Outubro de 1881, o já na altura
famoso artista andaluz vem respirar
ares frescos, recolher inspiração por
aquelas montanhas de ares lavados e
gente autêntica, depois de seis anos
passados em Paris.
Desta visita ficarão entre outros, os
guaches “Vaqueiro com um cestinho” e
“Camponeses”.
Picasso havia desembarcado na capital
francesa, proveniente de Barcelona no
Outono de 1900, indo habitar para o
atelier de um amigo na rua “Gabrielle”,
não muito longe da Praça da “Concorde”.
Como muitos, vinha tentar a sua sorte.
Antes, ainda criança, havia passado pela
cidade da Corunha, seguindo seu pai,
nomeado professor de desenho nesta
cidade do norte, chuvosa e cinzenta, o
que muito aborrecia o jovem Picasso,
sequioso do sol da sua cidade natal. Aos
14 anos, já frequenta a Escola de Belas
Artes de Barcelona. O pai aluga-lhe um
atelier na “Calle de La Plata”.
No Inverno de 1904, Picasso vive mal.
Vende desenhos a 10 cêntimos, no “On-

cle Soullier”, um comerciante de sabões,
mesas, tabacos e artigos vários, na rua
“des Martyres”. Ainda não conseguiu
seduzir nenhum dos grandes negociantes da altura, apesar dos conhecimentos
dentro do meio, do seu grande amigo,
o poeta Max Jacob. Conta-se que este,
uma vez, se dirigiu a Vollard, um dos
“marchands” mais conhecidos, apresentando-lhe uma tranquila paisagem de
Picasso com uma aldeia ao fundo, e este,
quase sem olhar, retorquiu-lhe que “não
quero - o campanário está torto”. Menos
de dois anos depois, estará a comprarlhe quadros. Só de uma vez adquiriu 32
telas por 2000 francos.
Um edifício enorme, escuro, sujo, de
madeira e tijolo, encravado no alto de
Montmartre, na Rua Ravignan e conhecido pelo “Bateau-Lavoir”, dividido em
sórdidos compartimentos, refúgio de
todo o tipo de artistas, é a sua casa. Uma
mesa, um fogareiro enferrujado, uma
mala a fazer de cadeira, tintas espalhadas pelo chão, telas por todo o lado, dois
ou três cavaletes, será o seu mundo até
ao outono de 1909. Apesar do aspecto
humilde e decadente do edifício, este
alberga homens famosíssimos como
os poetas: Max Jacob, André Salmon,
Apollinaire, André Warnod, Pierre Mac
Orlan, os pintores Metzinger, Modigliani,
Henri Rouseau, os escultores Manolo,
Agero, Laurens. Mesmo Toulouse-Lautrec foi hóspede destas paredes.

Nos finais de 1906, Picasso começa a
delinear aquela que vai ser uma das
suas mais importantes obras. Em poucos dias realiza 17 esboços: a carvão,
a pastel, a lápis, a aguarela, a óleo
sobre tela ou sobre madeira. Começa
por lhe chamar “O Bordel de Avignon”,
alusão a uma rua muito particular da
Barcelona do princípio do século, para
após algumas controvérsias, ficar com
o nome com que irá atravessar a história - “Les Demoiselles d’Avignon”. Por
um estranho acaso, o baptismo final foi
dado pelo amigo André Salmon, poeta
e crítico de arte e grande defensor da
obra de Picasso.
Nos começos de 1935, Picasso anda
angustiado, inquieto. Os seus amigos
poetas pressentem a tragédia que se
avizinha. Paul Éluard, numa conferência
em Barcelona, refere que “Chegou o
momento em que todos os poetas têm o
dever e o direito de sustentar que estão
profundamente embrenhados na vida
dos outros homens (…)”.
Em Espanha, a Guerra Civil tem início
e a 26 de Abril de 1937. Guernica é
bombardeada; Picasso, num assomo
de raiva e genialidade, dá início dois
dias depois àquela que viria a ser a
mais importante das suas obras e muito provavelmente do século XX. A 1 de
Maio já apresenta dezenas de esboços
– fará mais de uma centena- a lápis
em papel azul, de uma obra nascida

da dor e do sofrimento de milhares de
espanhóis – Guernica é o seu nome.
Quando a Exposição Internacional de
Paris abre as portas no dia 25 de Maio,
o Pavilhão da República Espanhola
ostenta orgulhosa a tela de sete metros
e meio por três. A fama de Pablo Ruiz
Picasso, o mais famoso dos criadores
do movimento artístico, que ficou conhecido por “cubismo”, está no auge.
No entanto, a tragédia continua com a
invasão da França e a chegada a Paris
dos alemães. Picasso vive, trabalha e
passa muito frio na grande casa da
“Rue des Grands-Augustins”. Após a
guerra a sua pintura irradia uma felicidade ímpar. “ La Joie de Vivre” é disso
testemunho. De Nova Iorque a Cannes,
a Madrid ou a Barcelona, a Paris, Milão
ou Londres as exposições das suas
obras congregam milhões de pessoas.
E é preparando uma exposição para
Maio, em Avignon, que Picasso morre
em Mougins, na sua magnífica ”villa”,
nos arredores de Cannes, na tarde de
8 de Abril de 1973, sendo sepultado
no castelo de Vauvenargues, fortaleza
medieval onde já havia vivido. Dois dias
depois realiza-se o funeral debaixo de um
intenso nevão, que cobriu os campos de
um espesso manto branco. Jacqueline,
a sua última companheira, e quase 50
anos mais nova, nunca se refez da dor
de o ver partir, tendo-se-lhe juntado nos
finais de 1986.
pub
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regiões
fonte “Bombeiros Voluntários da Póvoa
de Lanhoso – Sua vida e sua lida”,
Padre Manuel Magalhães dos Santos.

Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso

111 Anos
em imagens

Capa do livro: “Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso – Sua vida e sua lida”

A

Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Póvoa de Lanhoso teve
o seu primeiro ato registado em 1904,
com direito à atuação da Filarmónica
Povoense – Corpo de Bombeiros (que
depois passou a chamar-se Banda dos Voluntários).
Para esta muito nobre causa em muito contribuiu
Sr. António Ferreira Lopes, “grande benemérito e
opulento capitalista”, assim descrito pelo autor do
livro “Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso
– Sua vida e sua lida”, Padre Manuel Magalhães
dos Santos. Esta obra, de grande importância para
a história da Póvoa de Lanhoso, dos Bombeiros Voluntários e do País, ajuda-nos a perceber como era
difícil ultrapassar obstáculos, como era importante
a ação e presença deste homens da paz e como era
fundamental a ajuda externa.
Este livro ilustrado conta em pormenor os primeiros
90 anos desta Associação Humanitária e com base
nele, vamos mostrar-lhe a história destes homens,
desta corporação, em fotografias cuidadosamente
digitalizadas.

Theatro e Quartel dos Bombeiros (casa da Bomba – 1904), feito por
António Lopes

Theatro e Casa da Bomba, o Largo e Palacete de António Lopes
(Estado primitivo)

Casa da Bomba – Pormenor do capitel lavrado por António Pinto

João Henrique Vasconcelos Rocha, 1º Comandante eleito
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Carro de Fogo (1912)

Carro de tração animal existente no Museu (1912)

Carro de tração humana existente no Museu (1912)

Pronto-socorro. O primeiro não serviu; no ano seguinte (1939), a Câmara ofereceu este.

Banda… Velhos elemento, em 1950.

António F. Lopes, grande Benemérito, faleceu em 22-12-1927.

Banda - Estreia da farda em 25-04-1987
Bênção da 1ª ambulância, não vermelha _ 5-9-1968. Preside o
Governador Civil Pessoa Monteiro, o Presidente da Câmara Dr.
Avelino Carvalho e o Presidente dos Bombeiros, Dr. Alcindo
Antunes, com os elementos da Direção.

Primeira ambulância, em museu. “Construção da carroçaria
em madeira própria, chapeada com chapa de ferro, forrada
interiormente a contraplacagem e adaptada convenientemente
à cabine do chassis Ford V8 (...). Interiormente leva duas macascamas sobrepostas (...).

Bombeiros e adolescentes fazendo escola – 1994

Bombeiros no meio do povo. Para avançar e servir. Só esperam a
chamada (1994).
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DESIGNCURIAL distinguiu edifício ARRIVA

Orgulho no legado
arquitetónico
A DESIGNCURIAL atribui ao edifício ARRIVA o terceiro lugar no TOP 10 dos edifícios ligados
aos transportes públicos. Manuel Oliveira, administrador-delegado da empresa no nosso
país, admite que ficou surpreendido e, ao mesmo tempo, orgulhoso numa obra que acabaria
por se tornar cobiçada por todas as “casa” ARRIVA.

A

DESIGNCURIAL classificou
a obra arquitetónica do edifício ARRIVA em Guimarães
em terceiro lugar no TOP10
de edifícios ligados a transportes públicos. Uma obra do arquiteto
Ricardo Vieira de Melo – que entrevistamos nas páginas seguintes – e que já se
tornou em uma das suas obras de referência, embora não seja das primeiras.
O seu gabinete de arquitetura, a RVDM
Arquitetos, é responsável por obras
diversas tanto a nível da construção
industrial, como habitação desde 1997.

A DESIGNCURIAL é parte da “Blueprint”,
uma revista das mais reconhecidas na
sua área, sobretudo pela publicação de
opiniões fortes e pensamento 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,
tendo distribuição mundial. É por isso
entendível que ao ver algo publicado
nesta publicação o administrador
delegado da ARRIVA Portugal, Manuel
Oliveira

Que necessidades estiveram na essência
da construção do novo edifício ARRIVA,
agora premiado?
As necessidades empresariais que determinaram a construção da nossa sede
eram de vária ordem, começando pela
necessidade de centralizar as operações
– que estavam muito dispersas em função
do processo de formação da ARRIVA por
aquisição de quatro empresas familiares –
passando pelo facto de, em Guimarães, as
instalações em uso se localizarem no centro da cidade com todos os inconvenientes
que isso acarretava para a própria cidade

Vale a pena sonhar
e vale a pena
visitar o edifício
ARRIVA!

e a eficiência da empresa. E também a
nossa vontade de aproveitar a ocasião
da construção para darmos um passo
significativo no caminho da excelência
empresarial que preconizamos.
Que tipo de requisitos “impuseram” ao
responsável pelo projeto?
Os principais requisitos que basearam
o nosso diálogo com o Senhor Arquiteto
Vieira de Melo foram os três seguintes:
ter todas as posições de trabalho com luz
natural (solar); pretendermos um edifício
distinto mas não admitirmos nunca que
a operacionalidade fosse sacrificada pela
beleza; que a construção incluísse infraestruturas e sistemas de proteção ambiental.
Porque optaram pelo arquiteto Ricardo
Vieira de Melo?
O Senhor Arquiteto Ricardo Vieira de Melo
foi-nos proposto pelo Senhor Engenheiro
José Arantes, presidente da Combitur
(empresa com quem tínhamos decidido o
negócio de construção) e, analisado o seu
curriculum, a tendência das suas obras e
arrojo das mesmas, concordamos com
a proposta.
A obra foi consensual? Foi desde logo
aceite?
Sim, a obra foi consensual desde o iní-
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citar também o Senhor Engenheiro José
Arantes pelo trabalho realizado, nomeadamente pelas soluções de engenharia civil
que realizou na obra.

cio; obviamente que foram feitos ajustes
desde a versão inicial até à final.

dos responsáveis autárquicos como na
população em geral.

Que impacto acredita que a obra teve na
localidade?
Conforme havíamos prometido à Câmara Municipal de Guimarães, nomeadamente ao então seu Presidente Dr.
António Magalhães, a ARRIVA construiria por forma a que o fecho natural
da cidade – ou a entrada, conforme se
queira olhar – determinada pelo acesso
à autoestrada, dignificaria a cidade e o
concelho; sei que a obra teve um grande
e muito positivo impacto tanto ao nível

O que mais o fascinou no novo edifício?
O que mais impressionou num primeiro
momento foi, como creio que acontece
com todas as pessoas, a arquitetura, o
enquadramento paisagístico e o ambiente
de inovação e futurista que se sente mas,
mais tarde, quando uma amiga especialista e professora de Engenharia Civil em
Coimbra me explicou a complexidade da
obra no que às soluções de engenharia diz
respeito, tenho que confessar que voltei a
ficar fascinado- E, por isso, devo aqui feli-

Pessoalmente, o que significa esta distinção pela Designcurial?
Eu, confesso, não conhecia a existência
da Designcurial e não sabia que andavam
a fazer o levantamento que determinou o
reconhecimento, tendo, por isso, sido apanhado completamente de surpresa pela
distinção internacional. Como é natural,
tendo sido eu o “sonhador” da obra, tendo
conseguido a autorização da ARRIVA para
a concretizar e tendo tido a oportunidade
de ser sobre a minha responsabilidade que
ela foi concretizada, significa de alguma
maneira o reconhecimento que muito me
honra do longo percurso que desenvolvi
na área dos transportes rodoviários de
passageiros. E a certeza de que para o
futuro ficará uma marca desse meu trabalho com um impacto muito positivo e
que, seguramente, será apreciada pelas
gerações vindouras.
Que feedback teve das restantes casas
ARRIVA?
A ARRIVA é, como sabe, uma empresa
muito grande e, também nesse aspeto,
devo confessar-lhe a minha estupefação

pois o número de contactos, do mais
diverso tipo e aos mais diversos níveis,
que recebi de colegas da empresa de
vários países foi imenso, chegando até em
alguns casos a revelar alguma “inveja” salutar pelo que aqui conseguimos alcançar.
E os colaboradores, como se dão na
nova casa?
Os colaboradores da empresa cedo perceberam que tínhamos colocado à sua
disposição um local de trabalho ao nível
do que de melhor se podia fazer e, também muito cedo, tiveram a oportunidade
de perceber o quanto outros gostariam
de ter a hipótese de trabalhar em locais
com a mesma qualidade. Eu diria que
a concretização deste edifício permitiu
colocar a obra física ao nível do que a
qualidade da generalidade dos nossos
recursos humanos imprime à “obra” que
dia a dia juntos aqui construímos e que é
a empresa no seu todo.
Que palavras usaria para descrever
o edifício?
O edifício Arriva é expressão física, visível
para todos, de um sonho que tive o privilégio de transformar em obra ao serviço da
empresa, dos trabalhadores e da comunidade. Vale a pena sonhar e vale a pena
visitar o edifício ARRIVA!
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Arqt. Ricardo Vieira de Melo:
Criar espaços e ambientes
é um privilégio
Ricardo Vieira de Melo foi o arquiteto responsável pelo edifício ARRIVA, obra arquitetónica
que recentemente ficou em 3º lugar no TOP10 de edifícios ligados a transportes públicos
pela DESIGNCURIAL. Em entrevista ao ARRIVA Jornal, o arquiteto contou-nos quais os
desafios inerentes a uma obra desta envergadura, quais os principais elementos que teve de
ter em conta e o que mais o fascina na arquitetura contemporânea.

Q

uais principais desafios
que um projeto como o
edifício ARRIVA acarretou?
A questão mais significativa que importou assegurar
foi a de uma boa convivência entre
edifício administrativo e oficina e entre
estes e a vizinhança. Ou seja, a relação
entre espaços de trabalho mais ruidosos
e menos ruidosos, permitindo a necessária coerência formal e o equilíbrio entre
as partes.

A única dificuldade encontrada foi a
do prazo de execução necessário. Por
outro lado essa exigência obrigou à
tomada de decisões muito pragmáticas, rápidas e com garantia de boa
execução.
A obra foi consensual? Foi desde logo
aceite pelo cliente?
Diria que sim. Houve uma enorme e
boa colaboração entre todos os envolvidos. É claro que houve afinações do

projeto, naturais num processo que envolve muitos técnicos e naturalmente
o dono de obra.
Que está conceito está subjacente à
obra?
A ideia foi a de criar um edifício que
fosse facilmente apropriado por todos
quantos o utilizam diariamente, ou
seja, que tivesse uma imagem e espacialidade que promovesse a ideia de
“família” ARRIVA. O espaço central

entre os dois volumes, uma espécie de
sala ao ar livre, os espaços comuns e a
relação visual entre ambos os volumes
construídos, com grande cumplicidade
entre ambos penso que contribuiu para
concretizar o conceito.
O que o inspirou?
A inspiração residiu no lugar, na paisagem e no programa, como acontece
habitualmente.
Quais os principais elementos que teve
de ter em conta?
O controlo do ruído, a rapidez de execução da obra e a obtenção de uma construção com baixa manutenção, para
se tornar mais durável e confortável.

“

Houve uma
enorme e boa
colaboração
entre todos os
envolvidos

Que impacto acredita que a obra teve
na localidade?
Não conheço bem esse impacto, mas
acredito que terá contribuído para animar a zona onde está inserida.
O que mais o fascina na arquitetura
quando enquadrada no atual contexto
económico e social português?
A arquitetura é sempre uma atividade
muito aliciante, um desafio constante.
A construção de espaços confortáveis
para as pessoas é sempre o objetivo,
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“
Ricardo Vieira de Melo e Manuel Oliveira

e esse conforto terá de ser para os
utentes habituais mas também para
quem não utilizando o edifício o tem
presente como parte da paisagem
construída. Criar espaços e ambientes
é um privilégio. Ver obras concluídas
dá uma grande satisfação.

“

A ideia foi a de criar
um edifício que fosse
facilmente apropriado por
todos quantos o utilizam
diariamente

Portugal tem vindo a conquistar alguns
prémios na arquitetura nos últimos
anos. Já somos reconhecidos pelo
potencial nesta área?
Sim. O trabalho dos arquitetos portugueses é claramente reconhecido
no exterior. A comprovar isso está a
facilidade com que os arquitetos incorporam equipas internacionais ou
integram escritórios em várias partes
do mundo. No entanto, acho que falta
uma verdadeira internacionalização
da nossa arquitetura, isto é, com o
aparecimento de mais obras de arquitetos portugueses no estrangeiro. Para
o potencial da arquitetura portuguesa,
ainda há pouca presença de obras
nacionais no contexto internacional,

É uma
satisfação ver o
nosso trabalho
reconhecido
pelos colegas,
ainda mais
quando esse
reconhecimento
ultrapassa
fronteiras.

como acontece cm os ingleses, os
americanos, os holandeses e mesmo
como os espanhóis. Penso que esse
deverá ser o desafio seguinte: vencer
barreiras.
Pessoalmente, o que significa esta
distinção pela Designcurial?
É uma satisfação ver o nosso trabalho
reconhecido pelos colegas, ainda mais
quando esse reconhecimento ultrapassa fronteiras.
Como classifica hoje o ensino da arquitetura dm Portugal?
Continua muito bom, como até aqui.
Naturalmente a procura dos cursos de
arquitetura diminuiu, o que é natural
face às dificuldades que a atividade
profissional conhece hoje em dia. Penso que também aí o ensino da arquitetura poderá passar por uma captação
de estudantes internacionais, pois é
um valor e um património que deve
ser valorizado e publicitado também
no exterior.
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A

ambiente
texto Susana Marvão
fotografias Marco António Lindo

Guimarães
em tons de verde
Em 2017, a Câmara Municipal de Guimarães pretende
formalizar a candidatura da autarquia a Capital Verde
Europeia 2020.

A

ideia é ser Capital Verde Europeia em 2020. Mas, até lá,
a cidade de Guimarães ainda
tem um longo caminho pela
frente. Nomeadamente o processo de candidatura, que deverá decorrer
em 2017. Ou seja, nos próximos dois anos,
as equipas operacionais terão de fazer um
árduo trabalho de implementação de boas
práticas ambientais identificadas no plano
global de ação e, em 2017, formalizar a
candidatura de Guimarães cujo processo exige o cumprimento de doze áreas
de indicadores: alterações climáticas:
mitigação e adaptação; transporte local;
áreas urbanas verdes incorporando uso
sustentável do solo; natureza e biodiversidade; qualidade do ar ambiente; qualidade
do ambiente acústico; produção e gestão
de resíduos sólidos; gestão da água; tratamento de águas residuais; ecoinovação
e emprego sustentável; desempenho
energético; e gestão ambiental integrada.
Até ao momento, a cidade sueca de
Estocolmo (2010), a alemã Hamburgo
(2011), a espanhola Vitoria-Gasteiz (2012),
a francesa Nantes (2013), a dinamarquesa Copenhaga (2014) e a inglesa Bristol
(2015) foram as Capitais Verdes Europeias
eleitas, estando a eslovena Ljubljana já
escolhida para 2016.
O Prémio Capital Verde Europeia (“European Green Capital Award”) nasceu da
vontade de quinze cidades europeias em
estimular e reconhecer as boas práticas
ambientais, o que resultou num memorando de entendimento que serve atualmente
de referência às cidades candidatas e
que foi acolhido pela Comissão Europeia,
enquadrando-se no âmbito das políticas
para um planeamento urbano sustentável.

Manuel Oliveira, administrador delegado
da ARRIVA Portugal, admite que também
na área da mobilidade as mentalidades
têm de mudar. “O mundo não aguenta
este egoísmo que é o uso do transporte
individual”.
E foram já várias as iniciativas tomadas
pela autarquia para dar corpo à candidatura. Em dezembro de 2014 era inaugurada
a última fase da denominada horta pedagógica. Os talhões na altura disponíveis
na horta destinaram-se a agricultores
que desejavam iniciar a sua atividade no
sector em articulação com a Incubadora
de Empresas de Base Agrícola.
A última fase contemplou uma área
de 3.5 hectares, correspondendo a um
investimento de 360 mil euros. Uma
fase vocacionada para novas formas de
ocupação do solo agrícola disponível,
estando prevista a sua ocupação com a
primeira fase da Incubadora de Empresas
de Base Agrícola, com sede no Laboratório
da Paisagem.
Neste espaço, a Câmara de Guimarães
pretende instalar um Laboratório Municipal de Experimentação Horto-Florícola.
Com a abertura da última fase, a Horta
Pedagógica de Guimarães passou a dispor
de um total de 10 hectares de terreno.
Outra “noticia” que o ano passado veio
acalentar as expectativas foi o facto do
Nobel da Paz Mohan Munasinghe se ter
mostrado disponível em contribuir para a
candidatura de Guimarães a Capital Verde
Europeia.
Presidente do Munasinghe Institute of
Development (MIND), Colombo, Mohan
Munasinghe é professor no Instituto de
Desenvolvimento Sustentável, Universidade Federal do Pará, (Brasil), professor

“

O mundo não
aguenta este
egoísmo que é o
uso do transporte
individual

convidado da Universidade de Pequim
(China) e membro do Conselho Consultivo Internacional da SCI, Universidade de
Manchester (Reino Unido). É, de resto,
uma das principais figuras do mundo em
matérias ambientais, destacando-se como
vice-presidente do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas das
Nações Unidas, entidade que em 2007 partilhou o Prémio Nobel da Paz com Al Gore.
Em declarações prestadas na receção
oficial realizada no Salão Nobre do
Município de Guimarães, horas antes
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“
do início do 2º Congresso Mundial de
História do Ambiente, que decorreu o
ano passado no Centro Cultural Vila
Flor, Mohan Munasinghe mostrou-se
“recetivo em articular” com Domingos
Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e António M.
Cunha, reitor da Universidade do Minho,
a melhor forma de Guimarães reunir
condições de sucesso na apresentação
da sua candidatura ao título de Capital
Verde Europeia.
“Guimarães, Património Cultural da Hu-

manidade desde 2001, foi Capital Europeia
da Cultura em 2012, mas queremos mais
e definimos uma meta muito ambiciosa.
Trata-se de um desígnio muito exigente,
implicando o envolvimento de todos. É tão
importante o caminho a percorrer como a
meta que pretendemos atingir, que poderá
demorar alguns anos”, referiu na altura
Domingos Bragança, congratulando-se
com a “colaboração de tão nobre figura
mundial, que teve o amável gesto de colocar à disposição deste Município os seus
serviços”, acrescentou o edil.

Mohan Munasinghe considerou que o
“futuro da sustentabilidade ambiental
está nas mãos das Autarquias, importantes polos urbanos que trabalham em
proximidade com as pessoas”, no sentido
de consciencializar a população para a
“importância de preservar o ambiente”.
“Já estive a visitar Guimarães e fiquei
maravilhado. Aliás, a minha esposa não
está presente nesta sessão, porque quis
conhecer melhor a cidade, pois ficou
absolutamente encantada”, enalteceu o
Prémio Nobel da Paz 2007.

O Prémio
Capital Verde
Europeia
(“European
Green Capital
Award”) nasceu
da vontade de
quinze cidades
europeias em
estimular e
reconhecer as
boas práticas
ambientais
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S
saúde

texto AMI - Assistência Médica Integral

pub

Cartão AMI-GO
Criado para si

C

artão AMI-GO, criado para
si, que lhe confere mil atenções no domínio dos cuidados de saúde.
Passe a integrar o grupo
de clientes preferenciais da rede AMI |
Assistência Médica Integral.
Basta vir e… GO! Já está a beneficiar
de uma série de condições únicas na
aquisição de vários serviços de saúde,
bem como de informação personalizada,
rastreios gratuitos, conselhos de saúde,
urgência 24 horas e oferta dos mais diversos actos de enfermagem no serviço
de urgência (administração de injectáveis, monitorização de tensão arterial,
colocação de pensos), entre outros.
Sempre que necessitar, utilize o cartão
AMI-GO, o seu guia para um acesso privilegiado a cuidados de saúde de excelência.

Benefícios do Cartão AMI–GO:
a) Preços especiais no serviço de Urgência 24h | 365 da AMI | Hospital Privado
de Guimarães:
I - Consulta de urgência - Dias úteis
das 08h00 às 20h00 - 30 euros.
II - Consulta de urgência - Feriados,
fins-de-semana e consulta nocturna
das 20h00 às 08h00 - 35 euros.
III - Consulta de urgência (Especialidade/Pediatria) – Dias úteis das 08h00
às 20h00 - 40 euros;
IV - Consulta de urgência (Especialidade/Pediatria) - Feriados, fins-de-semana e consulta nocturna das 20h00
às 08h00, 50 euros.
V - Oferta de tratamentos básicos de
enfermagem no Serviço de Urgência,
mais concretamente na realização dos
serviços de injectáveis, pensos, TA, IMC).

b) Informação personalizada sobre novos serviços / especialidades e rastreios
através de email.
c) As condições do cartão não são cumulativas com outros Sistemas de Saúde.
d) O cartão não está sujeito a um período de carência e não tem pagamentos
mensais
Caso tenha interesse em agendar uma
visita às instalações da AMI | Hospital
Privado de Guimarães ou queira inteirarse de todas as valências e benefícios do
cartão AMI-GO, poderá contactar-nos
através do telefone 253 420 300.
Com AMIzade.

Cartão
AMI-GO
Ter um passe válido da ARRIVA,
TUG ou TUF ou ser colaborador de
uma destas empresas dá condições
especiais no acesso a serviços de
saúde, em qualquer das unidades
da rede AMI.
Assim, os clientes e colaboradores
beneficiam da atribuição gratuita
do cartão AMI-GO, que assegura
descontos substanciais em diversas
áreas clínicas: consulta externa,
urgência 24 h (365 dias por ano),
meios auxiliares de diagnóstico
e terapêutica, internamento e
cirurgia.
Para informações sobre estes
benefícios ligue 253 420 300
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R

roteiro
gastronómico
texto Manuel Baiôa e João Pereira Santos
fotografias Maria Helena Duarte / D.R.

Lemenhe
V.N. Famalicão

Costa Verde (Gamenho)
O nome – Restaurante “Costa Verde”, também conhecido pelos nativos por “Gamenho” – é
tão inesperado quanto o local: Lemenhe, no concelho de Vila Nova de Famalicão. Chegar lá
com GPS não é fácil, pode optar por deslocar-se de autocarro ou, como nós, socorrer-se de
um amigo da região e habitual frequentador do dito restaurante.

O

que nos levou ao Costa
Verde foi um famoso bacalhau, ao que parece
grande responsável pelas
romarias que todos os
fins-de-semana assomam ao local.
Continuamos com nomes inesperados:
“Bacalhau à Parolo”.
Chegamos ao local e deparámo-nos com
uma aldeia de ruas estreitas e casas indiferenciadas. Numa delas, lá estava o dito
“Costa Verde (Gamenho)”, com um painel
a indicar “Cozinha Regional”. O restaurante está dividido em duas salas, sendo que
na de entrada funciona um café / taberna
com um balcão e algumas mesas (uma
delas corrida, que faz adivinhar tardes
passadas à volta de bons petiscos) e dá
acesso a outra sala lateral, mais recatada,
onde funciona o restaurante, de aspeto
singelo e decoração a dar para o típico,
com fotografias, garrafas penduradas e
um pequeno barril transformado em bar.
No café taberna alguns clientes encostados ao balcão bebiam vinho verde de uma
malga e outros, com alguma idade, numa
mesa jogavam animadamente às cartas.
Joaquim Carvalho e Sandra Costa são os
simpáticos e eficientes proprietários que
chefiam o serviço de mesa e cozinha.
O menu, não muito longo, contempla naturalmente alguns pratos da gastronomia

regional, como Punheta de Bacalhau à
moda de Famalicão, Bacalhau Frito de
Cebolada, Rojões à Minhota, Papas de
Sarrabulho à moda de Famalicão (com
farinha) ou a Costeleta de Novilho Grelhada, mas o que nos levava lá era mesmo o
Bacalhau à Parolo, pelo que avançamos
destemidamente. Antes, contudo, fomos
brindados com umas fatias de pão e broa
de forno caseiro, umas azeitonas de produção igualmente caseira, rissóis de carne,
bolinhos de bacalhau e umas pataniscas
de bacalhau acabadas de fritar, fofas,
estaladiças e deliciosas, só para aconchegar o estômago antes do prato principal.
Chegou então o Bacalhau à Parolo, numa
travessa redonda, em barro, a transbordar.
No fundo, trata-se de bacalhau assado
da brasa, desfiado grosseiramente em
pedaços, servido com pimentos assados
e batata, cebola e ovos cozidos em rodelas, tudo abundantemente regado com
azeite de boa qualidade. Quem cozinha
um bacalhau assim, não precisa de saber
cozinhar mais nada, tal é a mestria, mas
este prato mostra também que a cozinha
regional portuguesa é insuperável quando
utiliza bons produtos, como é o caso. O
bacalhau, de primeira qualidade, oriundo
das Ilhas Faroé, é escolhido diretamente
no importador; as batatas, da qualidade
Canabéc, são, tal como o pimento e os

ovos de produção local e caseira; as
cebolas, plantadas em solo de areia na
Póvoa do Varzim, são suaves e, dizem-nos,
nem sequer fazem chorar; o azeite vem de
Barca d’Alva, no Douro, também de um
pequeno produtor. No final, o resultado
é um prato muito equilibrado, a realçar o
sabor dos ingredientes, nomeadamente
do bacalhau, delicado e intenso, com o sal
no ponto, numa textura macia mas firme,
com as batatas saborosas, as cebolas
macias e quase doces e os ovos cozidos
em perfeita harmonia.
A acompanhar, um Vinho Verde tinto de
um produtor também da terra, bem feito,
aromático e macio, bebido em malgas,
cuja acidez complementava perfeitamente
o prato de bacalhau.
Para sobremesa uns “Doces Brancos”,
uma espécie de cavacas em forma de bolacha, cobertas de forma irregular por uma
calda de açúcar solidificada. Dizem-nos
que devemos experimentá-las embebidas
no vinho verde, o que não deixa de ser uma
mistura inusitada que, seja pela emoção
de refeição ou outro motivo qualquer, até
parece funcionar.
No final, a acompanhar o café, para quem
não tiver que conduzir, uma aguardente,
também ela caseira, macia e gulosa. Voltaremos certamente para provar os outros
pratos do menu.

“

O bacalhau,
de primeira
qualidade,
oriundo das
Ilhas Faroé,
é escolhido
diretamente no
importador

Restaurante
“Costa Verde”
Rua Eça de Queiroz, n. 82
4775-401 Lemenhe
Vila Nova de Famalicão, Portugal
Tel. +351 252 961 265
Preço médio por pessoa: 10 euros
Fecha à quarta-feira, a partir
das 14h30.
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cartaz

texto Manuel Baiôa e João Pereira Santos
fotografias D.R.

Museu
Bernardino Machado
Exposição “Recortes da I Grande Guerra”
Vila Nova de Famalicão

T

odos aqueles que visitarem
Vila Nova de Famalicão
e gostem da História de
Portugal deverão fazer uma
paragem no Museu Bernardino Machado.
O museu está instalado no palacete
Barão de Trovisqueira, mandado construir por José Francisco da Cruz Trovisqueira na segunda metade do século
XIX depois de regressar do Brasil rico.
O Museu Bernardino Machado é um
espaço que procura dignificar a memória deste ilustre estadista famalicense.
A coleção é constituída por vários
núcleos e retrata a sua intensa vida familiar, científica, pedagógica e política
no século XIX e XX.
Existe ainda um interessante núcleo
dedicado à História de Famalicão e um
espaço para exposições temporárias e
regularmente são promovidos ateliers.
Entre 5 de Junho e 2 de Agosto de
2015 está a decorrer a exposição temporária “Recortes da I Grande Guerra”.
Esta exposição é constituída por
fotografias, documentos, entrevistas,
recortes de imprensa, manuscritos e
textos dactilografados, bilhetes e cartões-postais, percorrendo a dimensão
cívica e pública de Bernardino Machado enquanto Chefe de dois Governos
(1914) e como Presidente da República
(1915-1917) durante o período em
que Portugal participou na I Grande
Guerra.
Neste Museu existe um Fundo Particular de Bernardino Machado que é
composto por um riquíssimo conjunto
de documentação fundamental para o
estudo da Monarquia Constitucional,
Primeira República, Ditadura Militar e
Estado Novo.
Este fundo poderá ser consultado
pelos investigadores e por todos os
interessados na História de Portugal.

BERNARDINO MACHADO
Bernardino Luís Machado Guimarães
(1851-1944) nasceu no Rio de Janeiro,
Brasil, para onde seu pai tinha emigrado. Em 1860 a sua família regressou a
Portugal e instalou-se em Vila Nova de
Famalicão. Formou-se em Filosofia Natural e Matemática na Universidade de
Coimbra e tornou-se professor catedrático desta instituição, ganhando fama de
brilhante pedagogo.
Em 1882 casou com Elzira Dantas, filha
do Conselheiro Miguel Dantas Gonçalves Pereira, com quem constituiu uma
descendência numerosa de 19 filhos!
Iniciou da sua carreira política em 1882
como deputado do Partido Regenerador. Em 1893 foi nomeado ministro das
Obras Públicas, Comércio e Indústria,
no Governo liderado por Hintze Ribeiro.
No entanto, a sua desilusão pela política
monárquica fazem-no aderir ao republicanismo em 1903. Após a implantação
da República em 1910 foi ministro e
senador diversas vezes e assumiu, em
1914, a chefia de dois Governos consecutivos. Em Agosto de 1915 foi eleito
Presidente da República. Na qualidade
de Chefe de Estado visitou, na Flandres,
o Corpo Expedicionário Português,
enviado para a frente de combate em
França durante a 1.ª Guerra Mundial. A
revolução comandada por Sidónio Pais
conduziu à sua destituição pela Junta
Revolucionária em Dezembro de 1917,
sendo obrigado a exilar-se em Espanha
e França. Após o fim do Sidonismo
voltou a ocupar os cargos de senador
(1919), presidente do Ministério (1921) e
Presidente da República (1925). Com o
início da Ditadura Militar, em 28 de Maio
de 1926, voltou a ser destituído do cargo
de Presidente da República e a exilar-se
no estrangeiro. Tornou-se num dos mais
fortes opositores a Salazar e ao Estado
Novo até à sua morte no Porto em 1944.

Museu Bernardino Machado
Rua Adriano Pinto Basto, n.º 79
4760 -114 Vila Nova de Famalicão
Telefone: +351 252 377 733
http://www.bernardinomachado.org
GPS: N 41º 24’ 27.71 W 8º 31’ 9.57

Horário:
Terça-feira a sexta-feira: 10h00 às 17h30
Sábado e Domingo: 14h30 às 17h30
Encerrado: Segunda-feira e feriados
Paragens mais próximas nos TUF
Rua Narciso Ferreira, Av. 25 de Abril
(junto à Casa da Música)
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sabores
receitas Joana Roque
http://paracozinhar.blogspot.pt/

Desfrute da natureza
Faça um piquenique!

N

ão há com um dia de convívio com um salutar piquenique em comunhão com a
natureza, entre brincadeiras, risos e iguarias. Basta
um cesto para colocar os acessórios,
pratos, talheres e copos de plástico,
a manta, sacos para o lixo, uma boa

BOLOS DE BACALHAU
faca e os guardanapos. E depois a mala
térmica para levar os petiscos e as
bebidas. Um guarda sol, protetor solar
e repelente de insetos para os mais sensíveis, e já está! Divirtam-se e preservem
a natureza. Não provoquem incêndios
nem deixem lixo. Aqui ficam algumas
sugestões de petiscos.

Ingredientes
750g de bacalhau grosso
1,200kg de batatas
4 Ovos
1 Cebola média
1 Ramo de salsa picada
Pimenta q.b.

Preparação
Cozer batatas com o bacalhau. Depois
escorrer muito bem. Depois de limpo
embrulhe o bacalhau num pano, fazendo
uma bola, esfregue e aperte sobre a mesa,
até ficar desfeito. Ponha as batatas escorridas na panela ao lume para ficarem bem
secas. Passe-as pelo passe-vite e junte-as
com bacalhau, cebola e salsa, mexa bem e
tempere com pimenta. Junte ovos e amasse
tudo muito bem. Molde os bolinhos com a
ajuda de 2 colheres de sopa e frite em óleo
bem quente.

ASINHAS DE FRANGO FRITAS

BOLINHOS DE CURGETE E ATUM

Ingredientes para 4 pessoas
1 kg de asas de frango
1 Ovo
100ml de leite
Sal e pimenta q.b.
Piripiri moído
75g de farinha de trigo
25g de amido de milho
(maisena)
Flor de sal q.b.
Limão q.b.

Ingredientes
10 porções
1 Curgete pequena
1 Lata de atum em azeite
Sal e pimenta q.b.
2 Colh. de sopa bem cheias
de farinha
1 Ovo

Preparação
Corte as pontas e separe cada asa em dois
pelas articulações. Bata o ovo com leite, sal,
pimenta e piripiri a gosto. Junte as asas a
esta mistura e envolva bem. Noutra taça
misture a farinha de trigo e a maisena. Tire
as asas da mistura de ovo e passe-as pela
farinha ficando bem cobertas. Coloque num
prato sem sobrepor e deixe repousar 10
min. antes de fritar. Aqueça uma fritadeira
e frite até ficarem douradas.

Preparação
Lave a curgete e, sem descascar, rale-a em
fio, junte o atum já escorrido e acrescente
ovo, farinha e tempere de sal e pimenta. Misture bem até ter uma massa tipo pataniscas. Leve a frigideira com óleo vegetal (ou
girassol) ao lume e deixe aquecer. Coloque
colheradas de massa a fritar e deixe dourar
de um lado antes de virar para cozinhar do
outro. Retire e deixe escorrer sobre papel
absorvente.
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BOLO DE MAÇÃ E MIRTILOS
Ingredientes
2 Ovos;
225g de farinha com fermento
165g de açúcar
125g de manteiga à
temperatura ambiente
1 Colh. de chá de extrato de
baunilha (opcional)
125ml de leite
125g de mirtilos
(frescos ou congelados)
1 Maçã; 2 Colh. de açúcar para
polvilhar

Preparação
Numa taça coloque farinha, açúcar, manteiga, baunilha, ovos e leite. Bata com a
batedeira elétrica até obter uma mistura
homogénea. Coloque a mistura numa forma
de mola previamente untada e forrada com
papel vegetal. Por cima da massa do bolo
disponha a maçã cortada em fatias finas e
os mirtilos. Polvilhe com o açúcar e leve ao
forno previamente aquecido a 160ºC, por 50
minutos.

FOLHADOS DE QUEIJO COM COMPOTA DE MAÇÃ
Ingredientes
20 porções
1 Rolo de massa folhada
refrigerada
1 Queijo Camembert (250g)
Compota de m
açã q.b.
Gema de ovo para pincelar
Sementes de sésamo q.b.
(opcional)

Preparação
Corte a massa em tiras de 4 (larg) x 12cm
(compr.). Corte o queijo em pedacinhos. Na
ponta de cada uma das tiras ponha um pedaço
de queijo e um pouco de compota e vá enrolando de modo a ficar bem fechado. Repita
até esgotar todos os ingredientes. Coloque os
folhadinhos num tabuleiro forrado com papel
vegetal, pincele com gema de ovo desfeita
numa colherzinha de água. Salpique com as
sementes de sésamo e leve ao forno a (200ºC).

COGUMELOS COM QUEIJO DE CABRA E RUCULA
Ingredientes
6 Cogumelos
75g de queijo de cabra
(usei chèvre)
Sal e pimenta q.b.
Rúcula q.b. para servir

Preparação
Limpe e lave os cogumelos, retire os pés e
guarde (para uma sopa p.e.). Coloque-os num
prato de forno, tempere-os de sal e pimenta.
Corte o queijo de cabra em pedacinhos e encha a cavidade dos cogumelos. Leve ao forno
já aquecido a 180ºC até que o queijo derreta e
os cogumelos fiquem macios. Sirva sobre um
pouco de rúcula, temperada com um pouco de
vinagre balsâmico e com fatias de pão torrado.

PEIXINHOS DA HORTA
Ingredientes
400g de feijão verde
80g de farinha
1 ovo
1 colher de sopa de cebola,
finamente picada
Água q.b. e vodka q.b. em
partes iguais
Sal e pimenta q.b.

Preparação
Retire ao feijão verde as pontas e os fios. Coza
em água a ferver com sal durante 3 minutos,
retire e arrefeça em água gelada com sal.
Prepare a polme. Dissolva a farinha em água e
vodka em partes iguais até obter uma mistura
homogénea. Junte ovo batido e cebola, envolva
bem e tempere. Seque as vagens e passe-as
por farinha e depois pela polme. Frite em óleo
a 180ºC (ou azeite) até ficarem dourados.
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V

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

Anselmo Mendes

Sem filtros e sem selos
A Região dos Vinhos Verdes produz vinhos frescos, elegantes e harmoniosos, perfeitos para
os dias de verão. Mas entre eles há alguns que se destacam. É o caso dos vinhos produzidos
pelo enólogo Anselmo Mendes, que há muito nos habituou a grande qualidade.

F

oi no passado dia 6 de Maio de
2015, em Lisboa, que realizou
a apresentação das novas colheitas dos vinhos de Anselmo
Mendes, com uma apresentação degustativa a solo e posterior repasto
num registo de maridagem sem filtros
e sem selos, em ambiente sofisticado,
elegante e descontraído, no restaurante
Estórias da Casa da Comida.
A bateria de vinhos foi composta pelas
seguintes referências: Muros Antigos
Escolha 2014 (Loureiro, Avesso e Alvarinho); Muros Antigos Loureiro 2014; Muros Antigos Avesso 2014; Muros Antigos
Alvarinho 2014; Contacto Alvarinho 2014;
Muros de Melgaço Alvarinho 2013; Expressões Alvarinho 2013; Pardusco 2013
(Alvarelhão, Cainho, Pedral, Vinhão);
Muros Antigos Escolha 2009 (Loureiro,
Alvarinho); Muros Antigos Loureiro 2009;
e Muros Antigos Alvarinho 2009.
As colheitas mais antigas comprovaram

a capacidade de envelhecimento que
os vinhos podem gerar, adquirindo complexidade de “bouquet”, algo bastante
apreciado por bebedores mais atrevidos
e seletivos. Os diversos estilos revelaram
perfis particulares, que só contribuíram
para reforçar a filosofia de conceito diversificativo e identitário deste produtor.
ANSELMO MENDES
Anselmo Mendes nasceu em Monção,
no Minho, região dos Vinhos Verdes e
do Alvarinho. Formou-se no Instituto
Superior de Agronomia, em Lisboa, e
efetuou uma pós-graduação em Enologia na Universidade Católica no Porto.
Apaixonado por França, frequentou várias
formações profissionais na Universidade
de Bordéus. Na sua génese está uma
ligação profunda às suas raízes minhotas
que o conduziram a uma relação umbilical com a casta Alvarinho. Considera a
mesma uma ferramenta, um instrumento

importante nos seus vinhos de “terroir”,
mas que por si só não faz a expressão
de um território. Fortalecendo esta ideia
aproveito para fazer menção a um diálogo
realizado entre a famosa crítica de vinhos
inglesa Jancis Robinson MW, de visita
à região da Borgonha e mais concretamente à AOC Mersault, com o produtor
Dominique, ao qual lhe perguntou: “O
que tem a dizer do seu Chardonnay?”
Ao que ele lhe respondeu: “Eu não faço
Chardonnay, eu uso a casta Chardonnay
para fazer Mersault”. Segundo Anselmo
Mendes, “fazer arte sem conhecimento
é um desastre”, e é a terra e o clima, que
comandam o destino e não a casta.
Reconhecido nacional e internacionalmente, é detentor de inúmeros títulos e
medalhas. Ainda recentemente foi condecorado pelo Presidente da República
Portuguesa, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, com o grau de Comendador de
Mérito Empresarial classe Mérito Agrícola.

“

Anselmo
Mendes nasceu
em Monção, no
Minho, região
dos Vinhos
Verdes e do
Alvarinho
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Vinhos brancos
Perfeitos para brindar
ao verão

MUROS
ANTIGOS 2014

MUROS ANTIGOS
ESCOLHA 2014

MUROS ANTIGO
ESCOLHA 2014

MUROS DE
MELGAÇO 2013

PARCELA ÚNICA
2012

Castas: Alvarinho
Produtor: Anselmo Mendes
Região: Vinho Verde
Alc: 12,5%
Nota de Prova:
Vinho branco feito de uvas
da casta Alvarinho exclusivamente produzidas em Monção
e Melgaço. Tem origem em
vinhas de encosta soalheiras,
com solos pobres e graníticos. O vinho é muito mineral,
com boa estrutura e corpo,
mantendo a frescura. Aromas
cítricos e ligeiros tropicais. Encorpado, com boa estrutura,
fresco e mineral. Termina
longo com ligeiros amargos
cítricos próprios da casta
Alvarinho.

Castas: Alvarinho, Loureiro e
Avesso
Produtor: Anselmo Mendes
Região: Vinho Verde
Alc: 12%
Nota de Prova:
Vinho branco feito da seleção
das três melhores castas
brancas da Região: Alvarinho,
Loureiro e Avesso. O Alvarinho
transmite estrutura e corpo, o
Loureiro intensidade aromática e o Avesso acidez e mineralidade. Aroma floral e frutado.
Sabor fresco e frutado. Boa
estrutura e equilíbrio.

Castas: Alvarinho
Produtor: Anselmo Mendes
Região: Vinho Verde
Alc: 12%
Nota de Prova:
Vinho branco de uvas da casta
Loureiro criadas no Vale do
Rio Lima. Forte influência
climática do Oceano Atlântico.
Perfume de origem varietal
muito original. Aromas cítricos e florais intensos. Fresco,
com final frutado e seco. Termina com o carácter forte da
casta a flores e frutos cítricos.

Castas: Alvarinho
Produtor: Anselmo Mendes
Região: Vinho Verde
Alc: 12,5%
Nota de Prova:
Vinho branco feito de uvas
da casta Alvarinho, exclusivamente produzidas em Melgaço. Fermenta e estagia em
barricas de carvalho francês
durante 6 meses. Hoje, a sua
complexidade e excelência
resultam de mais de 25 anos
de estudo no alcance da perfeição. Aromas complexos varietais da casta com madeira
de qualidade discreta. Muito
estruturado, com boa acidez e
longo. Bastante mineral com
notas de toranja próprias do
Alvarinho.

Castas: Alvarinho
Produtor: Anselmo Mendes
Região: Vinho Verde
Alc: 13%
Nota de Prova:
Vinho branco feito de uvas
da casta Alvarinho exclusivamente de Monção e Melgaço.
Proveniente de uma só parcela
que produz um vinho que revela o que de mais puro e original
tem a casta Alvarinho. O perfil
deste vinho é a apologia da
elegância. Aromas muitos finos de baixa intensidade onde
se nota a madeira de elevada
qualidade. Elegante e extremamente mineral com nuances
fumadas. Excelente estrutura e
acidez. Termina muito elegante
e longo com final delicado da
casta Alvarinho.
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B

boa forma
texto e fotografias Luís Rodrigues

O Rugby para além do campo

F

oi no ano de 2007 que Guimarães teve, pela primeira vez, contato com esta modalidade. Após
uma emocionante participação
da seleção nacional no Campeonato do Mundo, a Tempo Livre lançou um
desafio à comunidade de participar num
treino de captação que decorreu no dia 20
de outubro de 2007 na Pista de Atletismo
Gémeos Castro. Lembro-me perfeitamente
desse dia. Foram espalhados alguns cartazes pela cidade e a incerteza de termos
atletas para o treino era enorme.
Para surpresa geral, incluindo da organização, a adesão nesse dia superou todas
as expetativas. Foram mais de 120 atletas
que marcaram presença nesse dia para
experimentar pela primeira vez esta modalidade. Nesse momento, verificámos
que estariam reunidas as condições para
implementar de forma sustentada esta
nova modalidade no concelho de Guimarães. Durante um ano, promovemos
uma Escolinha de Rugby que conseguiu
reunir atletas de todos os escalões etários.
Contudo, pelo facto da Tempo Livre não
poder participar em competições oficiais,
tomámos a decisão de criar um clube de
raiz para que a competição fosse uma
realidade e conseguisse alimentar o sonho
dos atletas em representar Guimarães
nesta modalidade.
Em novembro de 2008, nasce o GRUFC
- Guimarães Rugby Union Football Club
com uma direção presidida pelo Dr.

Couceiro da Costa que assegurou dois
mandatos num total de quatro anos. Neste
período, o clube assumiu que os valores do
desporto e em particular do rugby seriam o
fundamento da sua existência. Para além
da parte desportiva, a vertente social era
o motor que rapidamente colocou o clube
numa dimensão superior. Foram várias as
iniciativas promovidas de apoio social, nomeadamente “Marcamos um ensaio pela
Madeira” que consistiu numa recolha de
bens de primeira necessidade, juntando
cerca de três toneladas para a população
madeirense que tinha acabado de sofrer
umas das maiores catástrofes registadas.
Outras iniciativas foram desenvolvidas de
apoio social local, representando a responsabilidade social que o GRUFC promove
no seu seio.
Foram ainda celebrados diversos protocolos com entidades sociais de Guimarães
que integraram jovens no clube, enaltecendo os resultados obtidos no desenvolvimento de uma personalidade e um
caráter forte, tornando estas pessoas um
verdadeiro exemplo.
Ao longo deste últimos anos, vamos na
3.ª direção e os valores têm sido mantidos
inalterados ao longo do tempo.
Desportivamente, temos conseguido atingir resultados dignos de registo, tendo já
participado em duas finais consecutivas
com a equipa de seniores e, este ano,
atingimos pela primeira vez a fase final
com o nosso escalão de sub 18.

Convém realçar ainda que atendendo
à juventude da equipa e do clube, este
feito é muito meritório e motiva toda a
estrutura do clube a dar continuidade
ao seu trabalho. Praticamente todos os
atletas são de Guimarães e tiveram o seu
primeiro contato com a modalidade com
a criação do clube.
Neste momento, temos cerca de 120
atletas distribuídos pelos diferentes escalões jovens e assumimos como principal
objetivo a subida à primeira divisão nacional no escalão sénior e o aumento do
número de atletas nos escalões jovens.
Para atingirmos esta meta, estabelecemos
protocolos com a CASFIG, onde assumimos o compromisso de levar o rugby aos
empreendimentos geridos pela entidade,
promovendo para além da prática desportiva, os valores importantes da modalidade
que tão importantes são na construção de
uma personalidade forte e exemplar.
É para isto que o GRUFC existe. Mais do
que o desempenho desportivo, apostamos
na construção de jovens com personalidades exemplares. Mais do que atletas,
formamos pessoas.
O QUE É O RUGBY?
O Rugby é um desporto coletivo originário
da Inglaterra de intenso contato físico e
hoje é o segundo desporto de equipas
mais conhecido no mundo, sendo superado apenas pelo futebol.
Com grande popularidade, surgiram

variações do desporto. A mais praticada
é o rugby union, com 15 jogadores, em
seguida está o league (com 13 jogadores)
e a sua variação olímpica o seven (com 7
jogadores). Além dessas variações ainda
existe o rugby de praia, de toque (touch),
em cadeira de rodas e subaquático.
Valores do Rugby
O Rugby oferece mais do que apenas a
oportunidade de realizar o exercício vigoroso, sendo um desporto com valores
que desenvolvem os jogadores dentro de
um contexto social e moral. Os valores
fundamentais do jogo são:
Integridade: É fundamental para o desenvolvimento do jogo e é gerado através da
honestidade e jogo justo.
Paixão: As pessoas do Rugby têm um
entusiasmo apaixonado pelo jogo. Rugby
gera excitação, relação emocional e o
sentimento de se pertencer à família
global do Rugby.
Solidariedade: O Rugby promove um
espírito unificador que perdura por toda
vida, camaradagem, trabalho em equipa
e lealdade que transcendem culturas,
origens, política e diferenças religiosas.
Disciplina: É uma parte integrante do jogo,
tanto dentro como fora de campo, sendo
refletida através do cumprimento das Leis,
regulamentos e valores centrais do Rugby.
Respeito: Pelos seus companheiros,
oponentes, oficiais de partida e todos os
envolvidos no jogo é fundamental.
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H

horóscopo

CARANGUEJO
22/06 A 23/07

LEÃO
24/07 A 23/08

VIRGEM
24/08 A 23/09

BALANÇA
24/09 A 22/10

Os nativos deste signo vão sentir uma invulgar energia. E será também um período de
muita movimentação. Julho será um ótimo
mês para viagens, cursos, conversas, atividades intelectuais. Vale a pena conhecer
gente e lugares diferentes, tomar iniciativa e experimentar novidades. Mas não
se esqueça das suas responsabilidades
profissionais. Momento de felicidade geral
e boa sorte no amor. Vida social intensa,
muita alegria e prazer.

Aproveite os bons momentos em família.
Cuide mais de sua casa, das pessoas que
lhe são queridas e que mais estima. Bom
momento para receber gente em casa,
promova convívios e churrascadas, mas
tenha cuidado com o álcool, beba com moderação. Invista mais em si e nos assuntos
que gosta. Compre alguma coisa que quer
muito, mas desde que as finanças estejam
mesmo em dia, pois não é hora de se endividar. Com a saúde vai estar tudo bem.
Será um momento de crescimento e sorte.

Um novo ciclo está a começar! Aproveite
para começar coisas novas, ousar, tomar
iniciativa e colocar em prática tudo que
vem planeando nos últimos anos. Este
é o momento. Acredite em si e nas suas
capacidades. No entanto, vá sempre
com cautela, pois poderá deparar-se com
alguns desafios. Não se deslumbre para
não se decepcionar ou iludir. Procure
relacionar-se bem e atrair pessoas que a
valorizem. Alimente-se melhor.

Vá com calma! Quer o mundo mas só pode
ter um bocadinho. Apesar da pressa e do
excesso de energia, você precisa pensar
bem para ter certeza do que quer fazer. Procure tirar algum tempo para refletir e gerir
as suas prioridades. É o momento de olhar
para dentro, de se autoconhecer, de olhar
mais para suas próprias necessidades.
Cuide-se mais. Vão surgir novos projetos e
novas relações profissionais, analise tudo
com calma. Faça dieta.

ESCORPIÃO
23/10 A 22/11

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO
22/12 A 20/01

AQUÁRIO
21/01 A 19/02

Momento de sorte em geral. E de muita
energia. Será um período fantástico para
alimentar as relações sociais e profissionais. Bom momento para se envolver
em projetos sociais e assuntos coletivos.
No amor terá de manter o foco para não
descurar a atenção que a sua cara-metade
merece. Desfrute deste momento de equilíbrio com a alma e corpo e usufrua mais
da vida. No campo profissional tudo estará
dentro da normalidade. Tenha cuidado com
os níveis de colesterol.

Em julho vai estar concentrado no trabalho
e a tendência é que haja tarefas de sobra.
Peça ajuda aos seus colegas. A sua vida
profissional vai incluir novidades, a necessidade de tomar decisões importantes
e assumir a liderança em determinadas
situações. Mas a vida profissional também
apresenta desafios a serem superados
e pede cuidado com o risco de ilusão e
falsas expectativas. Tendência para um
relacionamento instável, não descure a
sua relação afetiva. O stress será elevado,
cuide-se mais.

Se precisar de ajuda, peça para seus
amigos. Você irá perceber claramente
quem está do seu lado e quem pode
ajudar nas diversas valências. Será, aliás,
um período de novas amizades e bons
relacionamentos. Bom mês para férias,
viagens, cursos novos e aventuras. Mas,
prefira o que lhe vai dar prazer, o que
você realmente quer fazer. No emprego
tente avaliar os seus colegas e não confie
demais. Sentirá problemas a dormir, evite
as sestas.

Não seja tão perfeccionista, caso contrário
pode perder oportunidades. Momento de
sorte e bons contactos na sua vida profissional. Você pode também ter mais fama
e visibilidade, saiba aproveitar. Tenha uma
vida social mais ativa, aproveite as festas
de verão e vá à praia sempre que possa
mas evite sol a mais e queimaduras. No
amor tudo estará estável e vai sentir-se
realizado. Pratique mais exercício físico.

PEIXES
20/02 A 20/03

CARNEIRO
21/03 A 20/04

TOURO
21/04 A 21/05

GÉMEOS
23/05 A 21/06

Uma fase nova começa agora na sua vida
afetiva. Viva de forma mais leve o amor,
inove, tome iniciativa, seja mais criativo.
Mas, evite as conversas difíceis, que podem gerar desgaste e mal entendidos na
relação. Ótimo momento para viajar ou
planear as suas futuras férias, por exemplo fins-de-semana prolongados com as
promoções das companhias aéreas. Não
descure o trabalho e continue a desenvolver o seu projeto.

A sua vida profissional pede novidades,
não deixe passar as oportunidades. Poderá
arriscar mais, ousar mais. Só não conte os
seus planos e projetos a qualquer pessoa.
Será um ótimo período também para os
cursos, estudos e atividades intelectuais.
No relacionamento, tenha cuidado com
desavenças desnecessárias e entregue-se
mais, dê mais de si e estimule a sexualidade. Pratique mais exercício.

Divirta-se mais. Namore mais. Nestas
férias rodeie-se de pessoas verdadeiramente suas amigas, partilhem momentos,
contem histórias e riam muito. O seu
coração vai agradecer e sairá fortalecido
para enfrentar a vida profissional e aqueles
dois colegas que não suporta. Momento
muito feliz no relacionamento, será um
período de crescimento na relação ou de
abertura para um novo amor. Coma mais
frutas e legumes.

Este é o momento de fazer coisas novas e
diferentes daquilo que é a normalidade do
seu dia-a-dia. Sem exageros para as suas
finanças e o orçamento familiar, procure
fazer um passeio de 3 ou 4 dias, estimular
o relacionamento e rejuvenescer com um
merecido acréscimo de energia e paz de
espírito. Oportunidades interessantes no
trabalho podem trazer mais leveza e otimismo na sua rotina. Estará de boa saúde,
basta que beba mais líquidos.

