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Espetáculos
de Natal
com a ARRIVA

Chegou o TEATRO BUS!
O Teatro BUS – um
autocarro que é um
palco – vai chegar,
a partir de Janeiro,
a 12 mil alunos
do concelho de
Guimarães, antes
de se estender a
outras partes do
País. Sensibilização
ambiental e
promoção do turismo
são objetivos deste
projeto da ARRIVA,
apresentado no dia
17 de setembro,
na presença do
Secretário de Estado
dos Transportes.

A ARRIVA vai ser o
transporte oficial
das crianças de
muitas escolas que,
este Natal, poderão
assistir aos mais belos
espetáculos, com
base em histórias de
encantar. O Aladino é
já um clássico, mas
este ano também
há, por exemplo, A
Princesa e o Dragão
e, até, A Invenção do
Natal.

Dom Ximenes Belo: um homem universal de Timor para o Mundo
REGIÕES

p. 24-25

Museu de
Alberto
Sampaio
em Guimarães
Situado em pleno centro
histórico de Guimarães, é
um pequeno grande museu
com riquíssimas coleções.
Por detrás da sóbria fachada
setecentista, encontram-se
espaços de surpreendente
beleza e tranquilidade, que
encerram histórias de outros
tempos.

DESTAQUE

p. 30-31

CC Vila Flor: 10
anos e um milhão
de espectadores
depois

CARTAZ

p. 12-15

p. 32

AMBIENTE

p. 22-23
p. 34-35

Expo Clássicos
mostra
Transportes
de Passageiros

Guimarães
celebra Semana
Europeia
da Mobilidade

A Expo Clássicos - Salão de
Automóveis e Motos Antigos
de Guimarães regressa ao
Multiusos de Guimarães para a
sua oitava edição. A exposição
terá como atrativo central
uma Mostra de Transportes
Públicos de Passageiros com
a apresentação de veículos
clássicos.

Guimarães promoveu um
conjunto de ações na
denominada “Semana
Europeia da Mobilidade”,
uma campanha anual sobre
mobilidade urbana sustentável
organizada com o apoio da
Direção Geral para o Ambiente
e Transportes da Comissão
Europeia.
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Encontro de
Comissões de
Trabalhadores

notícias

Ricardo Cunha, Carlos Oliveira, Francisco
Pinheiro, Manuel Vieira, Leonel Freixa, Nuno
Rafael, António Maltês, Arménio Catarino,
João Cruz, Bruno Pires, Alberto Castro, Manuel
Pinheiro e Carlos Ferreira.

No dia sem carros

TUG “Linha Cidade”
foi grátis
Associando-se, como é hábito, à Semana da Mobilidade, uma das iniciativas
em que os Transurbanos tiveram a
possibilidade de participar foi através
da oferta da viagem gratuita na Linha
Cidade no domingo, dia 20 de Setembro.
A iniciativa foi amplamente divulgada
pelo Município, e embora durante a

manhã não tenha havido grande participação o que também se compreende
pelo elevado número de iniciativas que
condicionaram o tráfego, já de tarde
o mesmo não aconteceu. Até à última
circulação na carreira foi possível ver
números interessantes de utilização.
Viajar nos Transurbanos é contribuir

para a melhoria ambiental. Progressivamente os veículos utilizados neste
serviço apresentam cada vez melhores
soluções ambientais estando para breve
como já foi anunciado a introdução do
primeiro autocarro hibrido, autocarro
este que será também o primeiro urbano
hibrido nacional em serviço regular.

As comissões de trabalhadores da TST,
ARRIVA Portugal e TUG Transurbanos
de Guimarães, reuniram no mês passado em Guimarães, nas instalações da
ARRIVA Portugal Transportes.
A visita começou por um passeio pelo
parque e zona de manutenção, tendo-se
seguido a reunião propriamente dita.
Ao longo de quase cinco horas foram
debatidos os diversos temas mais atuais,
a nível empresarial e genericamente a
nível nacional, especialmente aqueles
decorrentes do período económico e
social que se vive actualmente.
Seguiu-se um agradável almoço num
dos restaurantes da região.

Guimarães recebe
mais um autocarro novo
Desde o passado dia 3, que Guimarães
tem mais um autocarro novo ao seu
serviço.
Este autocarro que entra agora ao serviço dos TUG, Transurbanos de Guimarães
é uma novidade nacional.
O autocarro de marca King Long, é como
o seu nome (King Long significa Dragão
de ouro), dá ideia, fabricado na China,
na fábrica Xiamen King Long United
Automotive Industry Co..
A fundação da fábrica remonta a 1988
quando a Xiamen Automotive Industry
Corporation, a Xiamen State-owned Assets Investment Co., Ltd e as indústrias
San Yang de Taiwan se juntaram para
fazer uma fábrica de autocarros.
Tendo começado com uma qualidade
reconhecidamente fraca, mas que
respondia perfeitamente ao mercado
chinês, hoje em dia a fábrica subiu
significativamente a fasquia na qualidade de produção, competindo já a par

com alguns dos maiores construtores
mundiais. Equipada com mecânica de
elevada qualidade, com motorização

Cummins, este novo autocarro garante
também os mais atuais níveis de garantia de qualidade ambiental.

“

Este autocarro
que entra agora
ao serviço
dos TUG,
Transurbanos
de Guimarães é
uma novidade
nacional.
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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,

relevância no contexto internacional que,
inclusivamente, deu origem a que lhe
fosse atribuído o Prémio Nobel da Paz
em 1996) a referência à Biografia de Dom
Ximenes Belo, aproveitamos para falar de
Timor - País situado no sudoeste Asiático- e da sua história que, naturalmente,
inclui o facto de ter sido descoberto e
colonizado por portugueses no século
XVI e ter permanecido como nossa colónia até finais do século XX, sendo, então

uma edição da Expo Clássicos, certame que decorrerá nos dias 24 e 25 de
Outubro, e que, nesta edição de 2015
contará com uma especial presença de
autocarros clássicos.
Sendo outono significa que o novo
ano escolar já começou (este ano uma
semana mais tarde de que o habitual, o
que nos acarretou graves prejuízos em
setembro) e, por isso, deixamos aqui
uma nota muito especial a todos os
alunos, desejando-lhes que aproveitem
bem o que de melhor Portugal, através
de um sistema de ensino de muita qualidade, lhes pode proporcionar para a
preparação do futuro e da vida.
A terminar não podia deixar de referir-me
ao facto de terem ocorrido recentemente
eleições legislativas no nosso País e de,
neste momento, os diversos partidos
políticos estarem em conversações para
tentarem encontrar um consenso que
lhes permita a formação de um Governo,
que se deseja estável para, nos próximos
anos, permitir uma recuperação consistente de Portugal.
Esperemos que tal como a natureza no
outono faz cair das árvores as folhas que
já tiveram o seu tempo de vida (não destruindo as raízes e os troncos), comece de
imediato, um novo ciclo de vida que, em
devido tempo, dará frutos. E que os responsáveis políticos sejam capazes de se
inspirar e encontrem a solução que permita ao País antecipar momentos futuros
de abundantes colheitas, proporcionando
aos Portugueses uma constante melhoria
das suas condições de vida!
Obrigado pela sua dedicação e atenção.

Nesta edição do outono do ano de 2015
vão os nossos leitores ter, uma vez mais,
acesso a um jornal que, sendo uma iniciativa empresarial, se preocupou desde
o seu primeiro número em divulgar
temas considerados de interesse para
a região e o País, bem como referências
a personalidades de relevância nacional
ou internacional excecional que, por este
ou aquele motivo, em nossa opinião,
merecem uma dedicação especial desta
publicação.
Mas, desta vez, o destaque vai para
mais uma iniciativa altamente inovadora da ARRIVA, que olhando para o
autocarro como um meio de transporte
de pessoas, o transformou para outros
usos, sendo estes novos usos, simultaneamente, uma forma de promover
empregos para atores e um veículo
de consciencialização das populações
para matérias de relevância coletiva e,
assim, mais uma demonstração efetiva
da atitude de responsabilidade social
da ARRIVA.
Refiro-me à apresentação pública do
Teatro BUS, ocorrida no passado dia 17
de setembro, nas nossas instalações
de Guimarães e que, reconhecido ao
mais alto nível o valor desta iniciativa,
mereceu a presença do Senhor Secretário de Estado dos Transportes, Dr.
Sérgio Monteiro, que aceitou presidir
à cerimónia de apresentação. Entre
outras personalidades da vida pública e
empresarial, esta apresentação contou
também com a presença do Senhor Dr.

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Senhor
Amadeu Portilha, Vice-Presidente, bem
como da Dr.ª Adelina Pinto e Dr. Ricardo
Costa, Vereadores da Educação e das
Atividades Económicas, respetivamente.
Decorrente da permanente colaboração
entre a Câmara Municipal de Guimarães
e a ARRIVA, este autocarro especial foi
apresentado como um dos eventos do
programa oficial das celebrações da
Semana Europeia da Mobilidade da Câmara de Guimarães e vai ser usado no
ano de 2016 pela autarquia para, através
de uma peça de Teatro que está a ser
preparada especialmente para o efeito
pela cooperativa municipal OFICINA,
levar a todos os alunos do concelho uma
mensagem de sensibilização para uma
atitude de vida mais amiga do ambiente.
Esta ação integra-se na preparação da
candidatura de Guimarães a Capital
Europeia Verde 2020 e, por isso, excecionalmente, permitimos que se incluísse
no autocarro um logótipo de promoção
da referida candidatura.
Como poderá ler mais detalhadamente
no texto sobre o Teatro BUS, trata-se da
transformação de um autocarro em Teatro em movimento e permite levar essa
fantástica arte de teatro a qualquer lugar.
No contexto do nosso empenhamento
em divulgar temas de interesse para a
região, destacamos neste número a visita
de Dom Ximenes Belo a esta fantástica
cidade que é Guimarães, onde veio fazer
uma conferência sobre a Paz e presidir
à Peregrinação à Penha. Ao fazermos
(como não podia deixar de ser pela sua

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: Ivo Cunha, Joaquim Forte, José Limão, Luís Cabaço Martins, Mafalda Raínho, Marco António Lindo, Maria Helena
Duarte, Mónica Lindo, Pedro Silva Brito, Secção de Programas Especiais do Destacamento da GNR de Guimarães, Susana Marvão • Tradução:
Joana Morais Almeida • Fotografia: Marco António Lindo, Maria Helena Duarte, ARRIVA, Shutterstock, D.R. • Publicidade: T. 253 423 515
T. 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.

“

O Teatro BUS
vai levar a todos
os alunos do
concelho uma
mensagem de
sensibilização
para uma
atitude de vida
mais amiga do
ambiente.

conhecido como Timor Português.
Também temos uma referência especial
à realização, em Guimarães, de mais
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tema de capa
texto Joaquim Forte
fotografias Marco António Lindo

TEATRO BUS

Um palco sobre rodas
O Teatro BUS – um autocarro que é um palco – vai chegar, a partir de Janeiro, a 12 mil alunos do concelho de Guimarães,
antes de se estender a outras partes do País. Sensibilização ambiental e promoção do turismo são objetivos deste projeto da
ARRIVA, apresentado no dia 17 de setembro na presença do Secretário de Estado dos Transportes.

A

ssistir a uma peça teatral a
bordo de um autocarro não
acontece todos os dias, mas
é uma probabilidade muito
forte em Madrid. De facto,
foi na capital espanhola que nasceu,
em setembro de 2012, o projeto Teatro
BUS, fruto do impulso de Javier Fuentes,
responsável da ARRIVA Esfera, e do financiamento do Fundo de Inovação da
transportadora.
O projeto chegou agora a Portugal e a
ARRIVA espera repetir o êxito alcançado
em Espanha: mais de 25 mil espetadores em pouco mais de dois anos de
circulação do Teatro BUS. O autocarro
que é um palco foi apresentado na sede
da ARRIVA, a 17 de setembro, e tem já
definida a primeira grande viagem: de
Janeiro a Junho do próximo ano vai levar
teatro e ambiente a cerca de 80 estabelecimentos de ensino do concelho, a um
universo de “passageiros” constituído
por 12 mil crianças e jovens.
“É uma forma inovadora de levar a cultura às pessoas através de um meio de
transporte e de uma maneira agradável”,
resume Domingos Bragança, presidente

da Câmara Municipal de Guimarães,
entusiasta do projeto e das apostas na
mobilidade sustentável.
AMBIENTE
E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
O Teatro BUS é um autocarro devidamente adaptado para a função de ser um
palco ambulante. Nada foi deixado ao
acaso, do som à decoração interior. Depois da experiência positiva em Madrid,
e da sua extensão a outras regiões do
País vizinho (Málaga, Valencia, Maiorca
e Galiza) chega a Portugal, começando a
viagem em Guimarães (cidade repleta de
simbolismo fundacional, como vincou
Javier Fuentes), numa missão de sensibilização ambiental junto das escolas.
A coordenação teatral está a cargo da
Oficina e o seu diretor, Marcos Barbosa, confessa-se um entusiasta da mais
recente inovação da ARRIVA. “Permite
levar a todas as freguesias de Guimarães
uma peça sobre questões ambientais e
representa uma aposta na criação de novos públicos e um incentivo ao trabalho
de atores”, sustenta o encenador.
De resto, Manuel Oliveira, presidente da

Comissão Executiva da ARRIVA Portugal
espera que o projeto venha a envolver a
Universidade do Minho, não só na perspectiva de empregar os licenciados do
curso superior de teatro, mas igualmente na promoção turística de Guimarães.
“Os alunos podem fazer guiões teatrais
dedicados à cidade para uso em circuitos de autocarro, com explicações
sobre a história e os monumentos, de
forma encenada e com recurso a atores”,
sugere o gestor.
Além da Oficina, a ARRIVA está a desenvolver uma parceria com a associação
ETC de Vila Nova de Gaia, com vista
à criação de um novo trabalho para o
Teatro BUS, sobre segurança rodoviária,
vocacionado para as escolas do País.
“ÓTIMO EXEMPLO
DA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO”
O carácter inovador do projeto – o transporte colectivo de passageiros ao serviço
da cultura, da sensibilização ambiental
e do turismo – não passa despercebido
à Câmara Municipal de Guimarães, que
vê nele o simbolismo necessário para
reforçar o processo de candidatura do

município a Capital Verde Europeia 2020.
O mesmo se pode dizer do Governo, que
se fez representar na sessão de apresentação do Teatro BUS pelo Secretário de
Estado das Infraestruturas, Transportes
e Comunicações, Sérgio Monteiro, que
vê no projeto “um óptimo exemplo da capacidade de inovação do sector privado
na área dos transportes”.
O governante acredita que o projeto
“vai mudar a vida das crianças das freguesias à volta da zona urbana de Guimarães”, e em defesa desta convicção
invoca a sua infância em Mangualde,
há 30 anos, e o seu primeiro contacto
com a cultura através da biblioteca
itinerante da Gulbenkian. “Não havia
biblioteca municipal, nas escolas havia
poucos livros e as aldeias eram pobres.
O contacto com os livros, com a cultura,
deu-se por intermédio de um meio de
transporte”.
Para Manuel Oliveira, a presença do governante na apresentação do Teatro BUS
em Guimarães atesta “o reconhecimento
do valor que o máximo responsável pelo
sector dos transportes do nosso País dá
a este inovador produto, que associa a
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atividade de transportes à responsabilidade social da
empresa e à sua íntima ligação aos territórios onde
opera”. O facto de ser um projeto que evidencia a aposta da empresa na inovação e de se tratar do “primeiro
franchising interno” da ARRIVA reforça o orgulho da
transportadora, salienta aquele responsável.
O Teatro BUS, adianta, é elucidativo da ligação que um
dos maiores grupos europeus e mundiais de transportes mantém com os territórios onde está implantado.
Revela, além disso, da “relação de parceria constante
e pró-ativa” com a Câmara Municipal de Guimarães no
seu desafio de ser Capital Europeia Verde 2020.
DAVID CONTRA GOLIAS
Se Guimarães almeja ser Capital Verde Europeia – e
o caminho a percorrer está repleto de grandes desafios - é preciso mudar rotinas e comportamentos da
população. E para isso, Amadeu Portilha, vereador na
Câmara Municipal vimaranense com os pelouros do

“

Ambiente e dos Transportes, entende que é preciso
“começar pelos mais novos”. E apostar na inovação.
Guimarães compete com cidades de maior dimensão,
principalmente do Norte da Europa. Um desafio do
tipo David contra Golias, em que “uma cidade média
portuguesa, mas pequena à escala europeia, com uma
malha medieval de pequenas ruas e praças”, vai fazer
uso de “arrojo e coragem” para tentar convencer, em
2017, a estrutura que atribui aquele galardão europeu.
Independentemente do resultado da candidatura, o
enfoque do executivo municipal é feito na sensibilização ambiental, numa tentativa de “tentar mudar o
paradigma do desenvolvimento sustentável”. E o Teatro
BUS surge em boa hora, admite Portilha, que vê no
“palco ambulante” da ARRIVA um excelente veículo
de promoção da candidatura a CVE. “Temos a noção
clara de que para ser bem-sucedida é preciso começar
a mudar comportamentos e rotinas da comunidade. E
isso começa pelas escolas”.

“É um exemplo perfeito da política de
responsabilidade social e de compromisso
com as comunidades locais, que é um dos
pilares fundamentais do grupo DB ARRIVA”
Manuel Oliveira | Presidente ARRIVA Portugal

Outro caminho, aponta o autarca Domingos Bragança, é na mobilidade e na aposta em autocarros
movidos a eletricidade. Um primeiro passo vai ser
dado já no próximo ano, em sintonia com a ARRIVA,
com a entrada em circulação de autocarro híbrido. “É
perfeitamente exequível recorrer a fundos europeus
para disseminar pelo concelho pontos de carregamento eléctrico que permitam abastecer um autocarro
em cerca de sete minutos. É ambicioso, parece algo
inatingível mas é fundamental para a candidatura”
de Guimarães a CVE.
UM EXEMPLO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
O Teatro BUS, para lá das potencialidades que encerra
em matéria cultural e de promoção ambiental, representa, segundo Manuel Oliveira, “um exemplo perfeito
da política de responsabilidade social e de compromisso com as comunidades locais, que é um dos pilares
fundamentais do grupo DB ARRIVA”.
A primeira missão do Teatro BUS visa o público escolar,
mas o responsável da ARRIVA realça que ele vai fazer
o circuito das carreiras normais, permitindo aos passageiros um contacto com representações teatrais. “É
uma nova forma de proporcionar entretenimento aos
passageiros durante as suas viagens, sendo assim
mais um veículo de promoção cultural e de geração
de emprego para atores”.
Na sessão, Manuel Oliveira fez questão de oferecer ao
Secretário de Estado dos Transportes um exemplar do
Anuário de Arquitetura 2009, onde consta o projeto do
edifício da transportadora, na freguesia de Pinheiro,
considerado este ano, por uma conceituada revista
inglesa da especialidade, como o terceiro melhor do
mundo na atividade dos transportes.
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A stage
on wheels
Theatre BUS – a BUS that is a stage – will, from January,
perform to 12 thousand students in the municipality of
Guimarães, before extending to other parts of the country.
Environmental awareness and promotion of tourism are
goals of this ARRIVA project, announced on September 17th
in the presence of Secretary of State for Transport.

T

o watch a play aboard a BUS
does not happen every day,
but there is a high probability
in Madrid. Indeed, it was in
the Spanish capital city that
the Theatre BUS project was born in
September 2012, the result of an idea
of Javier Fuentes, General Manager of
ARRIVA Esfera, and of the funding of the
company’s Innovation Fund.
The project has now reached Portugal
and ARRIVA hopes to repeat the success
achieved in Spain: more than 25,000
spectators in just over two years of
Theatre BUS.
The BUS that is a stage was presented
at ARRIVA’s headquarters on September
17th, and it has already set its first big
trip: from January to June it will bring
drama and atmosphere to approximately
80 schools in the municipality, to a universe of “passengers” of 12,000 children
and teenagers.
“It is an innovative way to bring culture to
people via a means of transport and in a
enjoyable way,” says Dominic Braganza,
Mayor of Guimarães and an enthusiast
of the project and of investment in sustainable mobility.

in Guimarães (city full of foundational
symbolism, as Javier Fuentes stressed),
on a mission of environmental awareness raising at schools.
Oficina is in charge of the theatrical
coordination and its director, Marcos
Barbosa confesses he is an enthusiast of
the latest ARRIVA innovation. “It allows
taking to all the parishes of Guimarães
a play about environmental issues and it
represents a commitment to create new
audiences and an incentive to the work
of actors,” adds the director.
Moreover, Manuel Oliveira, president of
ARRIVA Portugal (North) hopes the project will have the participation of the University of Minho, not only by employing
graduates of the degree in theatre, but
also tourism promotion in Guimarães.
“Students can create theatrical scripts
about the city to be used on BUS tours
with explanations about the history and
monuments, like a theatre and using
actors,” suggests the manager.
Besides Oficina, ARRIVA is developing a
partnership with the ETC association in
Vila Nova de Gaia, in order to create for
Theatre BUS a new work on road safety,
aimed at schools in the country.

ENVIRONMENT AND ROAD SAFETY
Theatre BUS is a BUS properly adapted
to the function of being a travelling stage.
Nothing was left to chance, from sound
effects to interior decoration. After the
positive experience in Madrid, and in
other regions of neighbouring Spain
(Malaga, Valencia, Mallorca and Galicia)
it arrives to Portugal, starting its journey

“GREAT EXAMPLE
OF INNOVATION CAPACITY”
The innovative nature of the project - public passenger transport at the service
of culture, environmental awareness
and tourism - does not go unnoticed to
the Municipality of Guimarães, which
recognizes in it the necessary symbolism
to strengthen the application process of

the city to European Green Capital 2020.
The same applies to the Government,
which was represented at the ceremony
to present the Theatre BUS by the Secretary of State for Infrastructure, Transport
and Communications, Sérgio Monteiro,
who believes the project “to be a great
example of the innovative capacity of the
private sector in the transport sector.”
The Secretary of State believes that the
project “will change the lives of children
in parishes around the urban area of
Guimarães,” and to support this belief

he recalls his childhood in Mangualde,
30 years ago, and his first contact with
culture through the traveling library of
the Gulbenkian. “There was no public
library, schools had few books and villages were poor. The contact with books,
with culture, was given via a means of
transportation.”
According to Manuel Oliveira, the presence of the Secretary of State at the
presentation of Theatre BUS in Guimarães shows “the recognition of the value
that the maximum responsible for the
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Manuel Oliveira, Sérgio Silva Monteiro, Domingos Bragança, Corrêa de Sampaio.

Amadeu Portilha, Manuel Oliveira, Sérgio Silva Monteiro, Corrêa de Sampaio, Domingos Bragança,
Javier Fuentes.

transport sector of our country gives
to this innovative product, that combines transport activity, corporate social
responsibility and its close ties to the
territories in which it operates. “The fact
that it is a project which demonstrates
the company’s commitment to innovation and is the “first internal franchising”
of ARRIVA strengthens the feeling of
pride of the company, mentions Manuel
Oliveira.
Theatre BUS, he adds, clearly shows the
connection that one of the largest Euro-

pean and global transport groups has
with the territories where it is deployed.
Moreover, it shows the “constant and
proactive partnership” with the Municipality of Guimarães in their challenge
to be European Green Capital in 2020.
DAVID AGAINST GOLIATH
If Guimarães aims to be the European
Green Capital - and the way to go is
filled with great challenges - it needs
to change routines and behaviours of
the population. And for that, Amadeu

Portilha, Councilman of Guimarães responsible for areas such as Environment
and Transport, understands we need
to “start by the children.” And focus on
innovation.
Guimarães competes with larger cities,
especially in Northern Europe. A challenge as David against Goliath, where “an
average size Portuguese city, but small
on a European scale, with a medieval
centre of small streets and squares,” will
make use of “boldness and courage” to
try to convince, in 2017, the organization
that awards that European distinction.
Whatever the outcome of the application
is, the focus of the city hall consists of
environmental awareness raising in an
attempt to “try to change the paradigm of
sustainable development.” And Theatre
BUS comes at a good time, confirms
Portilha, who believes that the “travelling
stage” of ARRIVA is an excellent vehicle
to promote the application for EGC. “We
have a clear understanding that to be
successful we need to start changing
community behaviours and routines.
And that starts at school.”
Another way, says Mayor Domingos
Bragança, is the mobility and the investment on electric BUSes. A first step will
be taken next year, in line with ARRIVA
starting to operate hybrid BUSes. “It
is perfectly feasible to use European
funds to spread around the municipality

electrical charging points to enable recharging a BUS in about seven minutes.
It is ambitious, it seems unattainable
but it is essential to the application” of
Guimarães to EGC.
AN EXAMPLE OF SOCIAL
RESPONSIBILITY
The Theatre BUS, besides the potential
it has in cultural and environmental
promotion aspects, it is, according to
Manuel Oliveira, “a perfect example of
the social responsibility policy and commitment to local communities, which is
one of the fundamental pillars of the DB
ARRIVA group.”
The first mission of the Theatre BUS is
aimed at schools, but the head of ARRIVA stresses that it will do the same route
normal BUSes do, allowing passengers to
have a contact with theatre performances.
“It’s a new way to provide entertainment to
passengers during their journeys, becoming another vehicle of cultural promotion
and of creation jobs for actors.”
At the presentation, Manuel Oliveira
was keen to offer the Secretary of State
for Transport a copy of the Architecture
Yearbook 2009 which includes the project of the building of the company, in
the parish of Pinheiro, and considered
this year by a renowned British trade
magazine, as the third best in the world
in the transport sector.
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“

“O Teatro BUS é uma forma de
levar a cultura às pessoas através
de um meio de transporte e de
maneira agradável”
Domingos Bragança
Presidente da C. M. de Guimarães

“

“Este projeto vai mudar a vida das
crianças das freguesias à volta
da zona urbana de Guimarães. É
um ótimo exemplo de inovação do
sector privado”
Sérgio Monteiro
Secretário de Estado dos Transportes
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Entrevista a Javier Fuentes

“Começar em Guimarães é simbólico”
Como surgiu o Teatro BUS?
O projeto nasceu em Madrid, em setembro de 2012, e
foi posto em marcha com o Fundo de Inovação da ARRIVA. Funcionou em modo experimental durante três
meses e foi um êxito. Em 2013, começámos a operar
com dois autocarros em Madrid.
E os atores, que ligação têm ao projeto?
Temos uma parceria com uma companhia de teatro
espanhola, que tem cerca de 40 atores. Começámos
com uma adaptação da peça “D. Quixote” de Miguel
Cervantes.
Também trabalhamos muito para instituições culturais
e de solidariedade social, empresas, aniversários, escolas. No fundo, com todas as pessoas que queiram
disfrutar do teatro de uma maneira simples e fácil.
Que tipo de reações tem tido o projeto em Espanha?
Muito diversas. Há dois tipos de enfoque: o cultural,
porque levamos o teatro a sítios onde ele não existe
- em Espanha, tal como aqui em Portugal, há localidades onde não há teatro, onde as crianças não viram
um ator na sua vida, e por isso há reações fantásticas!
Por outro lado, há a vertente de transporte: o Teatro
Bus permite ligar um ponto a outro tornando divertido
o trajeto.

“

As obras teatrais são adaptadas a este palco?
Sim, claro, não é possível fazer o musical “Rei Leão”, de
três horas, num autocarro! Trabalhamos sempre com
dois ou três atores e com várias peças, o D. Quixote,
um musical sobre o rock, para todos os públicos, outro
em torno da música espanhola… Em Portugal, podese fazer, por exemplo, um sobre a música portuguesa,
porque não?
Quais são as suas expectativas para Portugal?
O projeto é muito bonito, começou em Madrid, mas
está também presente em Málaga, Valencia, Maiorca
e Galiza. Em Portugal pode acontecer o mesmo. Aliás,
é simbólico que o projeto comece em Guimarães, onde
nasceu Portugal. Queremos abrir também em Lisboa,
com a empresa TST (do grupo ARRIVA DB) porque é
um modelo fácil de replicar. Há sempre uma parte que
se adapta a cada localidade.
INTERVIEW | JAVIER FUENTES
“TO START IN GUIMARÃES IS SYMBOLIC”
How did Theatre BUS start?
The project started in Madrid in September 2012, and
was implemented with the Innovation Fund of ARRIVA.
It worked on an experimental basis for three months

“(...) em Espanha, tal como aqui
em Portugal, há localidades onde
não há teatro, onde as crianças
não viram um ator na sua vida, e
por isso há reações fantásticas!”

and was a success. In 2013, we started to operate two
BUSes in Madrid.
And the actors, what is their connection to the project?
We have a partnership with a Spanish theatre company,
which has about 40 actors. We started with an adaptation of the play “D. Quixote” by Miguel Cervantes.
We also work a lot to cultural and social solidarity
institutions, companies, birthday parties, schools.
Basically, with all the people who want to enjoy theatre
in a simple, easy way.
What kind of reactions has the project been having
in Spain?
Very diverse. There are two types of approach: cultural,
because we take theatre to places where it does not
exist - in Spain, such as here in Portugal, there are
places where there is no theatre, where children have
never seen an actor in their lives, so there are fantastic
reactions! On the other hand, there is the transport
aspect: Theatre BUS allows you to go from one point
to another making the journey fun.
Plays are adapted to this stage?
Yes, of course, you cannot do the three hour long musical “Lion King” on a BUS! We always work with two
actors and several plays, Don Quixote, a musical about
rock, for all audiences, another about Spanish music
... In Portugal, we could, for example, do something on
the Portuguese music, why not?
What are your expectations for Portugal?
The project is very beautiful, it began in Madrid, but is
also present in Malaga, Valencia, Mallorca and Galicia.
Maybe we can have the same in Portugal. Moreover, it
is symbolic that the project start in Guimarães, where
Portugal was born. We also want to open in Lisbon,
with the TST Company (DB ARRIVA group) because
it is an easy model to replicate. There is always a part
that adapts to each location.
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internacional
texto e tradução Marco António Lindo
fotografias ARRIVA

A ARRIVA
no Mundo

Quatro histórias, quatro fotografias!

ARRIVA Suécia apresentou os novos uniformes
A ARRIVA Suécia introduziu nova roupa corporativa. Os novos uniformes tem recebido excelentes comentários e serão introduzidos gradualmente nos próximos anos.
No Japão, a Música está no ar
Um músico pode pagar até 5.400 euros por uma guitarra. Atualmente há 20.000
guitarras Fender no Centro Logístico da DB Schenker em Tóquio. Cinco funcionários
empacotam-nas cuidadosamente como se fossem frágeis ovos. Primeiro em papel
extra forte e então em caixas pré-fabricadas em cartão…
Como a DB encarrilou
1948-1990: Um pais dividido operado distintamente
A rede ferroviária alemã teve um breve e por vezes sombrio momento ao longo
de 25 anos enquanto ferrovia unificada antes da sua divisão após a Segunda
Grande Guerra. As duas companhias que emergiram seguiriam caminhos muito
diferentes nos seguintes 45 anos, numa Alemanha dividida, mas que tal como
o país, foram reunidas numa Alemanha pós queda do Muro de Berlim.
ARRIVA UK torna-se mais digital
Parece que cada vez menos pessoas consultam um horário para ver quando chega
o próximo autocarro. Parece que em vez disso agora depende de uma aplicação,
do “site” ou no seu “smartphone”. A ARRIVA no Reino Unido pretende ajudar a ter
em tempo real informação no GOOGLE numa cooperação que tanto pode ajudar
os passageiros como a ARRIVA.
ARRIVA Sweden launch new uniforms
ARRIVA Sverige AB introduce new ARRIVA branded clothing. The new uniforms, which
have received excellent feedback, will be phased in gradually over the next few years.
JAPAN Music is in the air
Musicians pay up to 5.400 euros for a guitar made by Fender. Currently, there are
20,000 Fender guitars at DB Schenker’s logistics center in Tokyo. Up to 15 staff
package them as carefully as if they were fragile eggs. First into extra strong paper,
then in prefabricated cardboard boxes…
How DB got on track
1948-1990: A divided country running on different tracks
Germany’s rail network had a brief and sometimes dark 25 years as a unified railway
before it too was divided following World War II. The two railways that eventually
emerged would follow very different tracks for the 45 years of a divided Germany but,
like the country itself, they were reunited after the fall of the Berlin Wall.
ARRIVA UK becomes more data driven
It seems like few people now check a timetable to see when the next bus is arriving.
They rely instead on an app or a website on their smartphone. ARRIVA in the UK
wants to help and is feeding real-time information to Google in a cooperation that
can help both passengers and ARRIVA.
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A Princesa
e o Dragão

“

Sendo para
muitos uma
data especial,
o Natal é para
alguns uma
inevitabilidade.

N

o Cine Teatro Municipal
Eduardo Brazão, em Vila
Nova de Gaia, Valadares, a
Atitudes Latino apresenta
um outro espetáculo para
as escolas, com sessões entre 7 e 18 de
dezembro às 10h30 e 14h30. A duração
do espetáculo é de 60 minutos estando
classificado para maiores de três anos.
Esta é uma peça indicada para Jardins
de Infância e Ensino Básico 1.
Sendo para muitos uma data especial, o
Natal é para alguns uma inevitabilidade.
Esta data tinha grande importância
para diversas culturas antigas que
geralmente realizavam festivais e celebrações que saudavam o início do
inverno e, com o solstício, o sol iniciava
o seu acordar, iniciando assim um novo

ciclo de crescimento que anunciava a
abundância. Neste contexto, e segundo
a produtora da peça, surge o espetáculo
“A Princesa e o Dragão”.
Lá longe, nas terras do sol nascente,
uma fiada de ilhas agrupava-se num
círculo perfeito como um colar de pérolas a flutuar no oceano. Precisamente
no centro desse círculo a ilha de Lótus
tinha a bonita forma de uma flor em
que cada pétala apontava para uma
das ilhas do arquipélago. Conta quem
sabe, que o sol escolheu essa ilha para
todos as manhãs, ao acordar, dizer olá
ao mundo. Um dia, ainda a lua se estava
despedir, o povo da ilha, cumprindo a
tradição, reuniu-se com os seus tambores para acordar o sol e, espantados,
encontraram em seu lugar um dragão!

A coberto da noite o dragão tinha
engolido o sol e nesse dia as sombras
povoaram o planeta. Vieram magos,
feiticeiros, fadas, bruxas e guerreiros de
todo o mundo mas ninguém conseguiu
vencer ou convencer o dragão. Os seus
espirros faziam resplandecer a luz, os
olhos tinham um brilho tão intenso
como os raios da alva e o hálito empestava as terras em redor incendiando
as árvores e as colheitas. Da sua boca
saíam tochas e faíscas de fogo saltam
dela, das narinas sai uma fumaça,
como de uma panela que ferve, e de
juncos que ardem.
A terra tornou-se triste, sem luz e sem
calor o povo do sol nascente foi viver
debaixo da terra. Aqui começa a nossa
história!
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A invenção do Natal
No Grande auditório do Fórum da Maia a Atitudes Latino apresenta um espetáculo para as
escolas, com sessões nos dias 7, 9,10 e 11 de dezembro, às 10h30 e 14h30.
A duração do espetáculo é de 60 minutos, estando classificado para maiores de três anos.
Esta é uma peça indicada para Jardins de Infância e Ensino Básico 1.

T

odas as boas histórias infantis começam com as palavras mágicas “Era uma
vez”… Mas em “A Invenção do Natal”
teremos, inevitavelmente de começar
com “Era uma vez, há muito, muito tempo”… Quando o homem vivia ainda em cavernas, o
seu dia a dia era sobreviver à fome, às intempéries
e aos milhares de perigos que se escondiam num
planeta hostil.
Se as tribos louvavam os melhores guerreiros e os
melhores caçadores, desprezavam aqueles que aparentemente não contribuíam para o bem comum.
Eram os sonhadores; homens e mulheres que
pretendiam levar o género humano a um patamar
superior ao dos outros animais. Assim eles ensinavam os outros a domesticar o fogo e a criar objetos
que tornavam a vida mais fácil mas os sonhadores
queriam conhecer melhor o mundo em que habitavam e então inventaram a roda.
À noite, quando todos dormiam, gravavam nas paredes das cavernas as histórias das caçadas, os feitos
e os sentimentos. Em seguida moldavam o barro e
a madeira e juntavam-lhes peles de animais para
produzir sons enquanto a voz ganhava melodias
desconhecidas, espantando os primeiros homens.
Um dia chegou num veículo estranho, um homem de
enormes barbas brancas chamado Natal que falava
de coisas desconhecidas como a amizade, a alegria
e a partilha - vá-se lá saber o que isso queria dizer…
Ninguém tinha tempo para o ouvir, só as crianças se
sentavam à sua volta e tentavam perceber a magia
dessas novas palavras.
Invejoso pela atenção dada àquele forasteiro, o feiticeiro da tribo resolve castigar os meninos dando-lhes
uma poção que provoca as reações mais estranhas:
uns começam a andar de cabeça para baixo, outros
ficam cheios de comichão mesmo sem ter tempo
para se coçar, outros adormecem de repente…
Então o “estrangeiro das barbas brancas”, parte
numa perigosa viagem à montanha a que nunca
ninguém subiu para procurar o pinheiro mais bonito
que cresce bem lá no pico. De volta, coloca a árvore
no centro da comunidade e todos a ornamentam
com presentes. Diz quem sabe que foi a noite mais
bela desde que o homem se ergueu do chão e
aprendeu a caminhar...
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Secção de Programas Especiais
do Destacamento da GNR de Guimarães

Segurança
e confiança
marcam
o regresso
às aulas
O Destacamento Territorial da GNR de Guimarães promove
ações de sensibilização junto da comunidade escolar e, a
partir desta edição, partilha muitas e boas recomendações
com os leitores do ARRIVA Jornal.

O

Destacamento Territorial da
Guarda Nacional Republicana de Guimarães, através
da Secção de Programas
Especiais (SPE), irá desenvolver durante o ano letivo 2015/2016, à
semelhança do que tem feito em anos
transatos, um conjunto de ações de
sensibilização para as diversas matérias
de segurança inerentes ao ambiente
escolar. As ações de sensibilização serão
direcionadas para professores, alunos
e encarregados de educação e têm o
intuito de alertar para diversas áreas da
segurança, nomeadamente para a Segurança e Prevenção Rodoviária, ensinando
as regras e sinalização de trânsito, para
as crianças durante o trajeto de ida e regresso da escola e para os encarregados
de educação relativamente às obrigações
legais para com o transporte de crianças
em veículos automóveis. Pretende-se
ainda divulgar o programa Escola Segura
junto de todos os intervenientes do meio
escolar e apresentar os militares responsáveis do Núcleo Escola Segura de modo
a estabelecer um canal de comunicação
eficaz na prevenção e no policiamento de
proximidade.

O desafio diário que a SPE enfrenta
prende-se sobretudo com o fazer mais e
melhor, ou seja, chegar a mais público
alvo num incentivo permanente à participação, tendo a motivação como suporte,
levando a que cada vez mais cidadãos
acreditem, confiem e apoiem as forças
de segurança.
Assim, procura-se dinamizar uma linha
de ação que se estende e vai ganhando
espaço no contexto escolar, onde cada
vez mais se ouvirá falar do agente que
“visita” a escola regularmente e que,
mais do que trazendo na sua pasta meros folhetos e diapositivos, apresenta-se
levando uma mensagem tranquilizadora
para quem espera ver o ser humano por
detrás da orgulhosa farda que enverga.
Continuaremos com as expectativas
altas em relação à atuação dos vários
agentes envolvidos na tarefa de promoção de uma cultura de segurança nas
escolas. Pais, professores, direções
executivas e todos os parceiros que se
possam vir a juntar nesta que se torna
numa espécie de bandeira a defender,
serão bem vindos. Com isso, teremos a
firme certeza que o nosso papel estará
facilitado no sentido que saberemos

Crianças e
jovens são
grupo vulnerável

que a mensagem passou. Quando se
denunciar, quando se apelar, quando
se promover o papel do “Guarda amigo”
que está sempre onde for preciso, aí sim,
saberemos que contribuímos para a afirmação da comunidade escolar enquanto
espaço privilegiado de aprendizagem,
integração e socialização erradicando
através da prevenção comportamentos

AGOSTO-OUTuBRO 2015 ARRIVA JORNAL 17

ESPAÇO DÚVIDAS
JOVENS: POSSO CONSUMIR BEBIDAS ALCOÓLICAS?
Os menores de idade (-18 anos) estão proibidos de consumir, comprar, adquirir ou
receber qualquer bebida alcoólica, em locais públicos ou abertos ao público.
Esta proibição estende-se a quem se apresente notoriamente embriagado ou aparente
possuir anomalia psíquica.
Os comerciantes / funcionários dos estabelecimentos podem exigir a apresentação de
um documento de identificação que permita a comprovação da idade do jovem.
Nos casos em que os menores evidenciem intoxicação alcoólica (embriaguez), as
autoridades notificam o respetivo representante legal (pais).
É proibido, por exemplo, o Bar oferecer um shot aos menores de idade.
Decreto -Lei n.º 50/2013, de 16 de abril, alterado por Decreto-Lei n.º 106/2015 de 16
de junho
INFORMAÇÃO ÚTIL RESPEITANTE AOS MAUS TRATOS ANIMAIS
Passou cerca de um ano desde que foi publicada em Diário da República a lei que
criminaliza os maus tratos contra os animais, apesar desta lei ainda recente vir alterar
uma espécie de paradigma no que concerne à prática deste crime, continua-se ainda a
verificar o desconhecimento da lei.
Face ao acrescido número de denúncias muitas vezes anónimas, transcrevem-se os
pontos que consideramos mais importantes da lei 69/2014 de 29 agosto.
“Quem sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos
físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão até um ano ou com
pena de multa até 120 dias”.
A mesma lei indica que para os que efetuarem tais atos, e dos quais “resultar a
morte do animal, a privação de importante órgão ou membro ou a afetação grave e
permanente da sua capacidade de locomoção”, o mesmo será “punido com pena de
prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias”.
Em relação aos animais de companhia, a lei determina que, “quem, tendo o dever de
guardar, vigiar ou assistir animal de companhia, o abandonar, pondo desse modo em
perigo a sua alimentação e a prestação de cuidados que lhe são devidos, é punido com
pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias”.

de risco e/ou ilícitos, violência gratuita
e/ou Bulliyng e Ciberbulying, consumo
de drogas, insegurança e vitimizações.
Reiteramos ainda e com especial preocupação para este ano letivo a conduta
dos automobilistas que transportam
crianças, muito em particular as famílias, para os cuidados a tomar com
vista a garantir a sua circulação em se-

gurança, independentemente do modo
de deslocação utilizado. O facto de as
crianças e os jovens constituírem um
grupo vulnerável justifica uma ação mobilizadora no sentido de uma educação
para a segurança, que envolve diferentes
setores da sociedade, designadamente
as famílias e os agentes educativos.
Assim, esses não devem descurar

os procedimentos implícitos a esse
mesmo transporte como: dispositivos
de retenção vulgo cintos de segurança
e cadeirinhas, excesso de velocidade
e manobras perigosas, bem como, os
comportamentos a adotar enquanto
peões ou passageiros.
Em jeito de conclusão, vem esta Secção de Programas Especiais do Des-

tacamento Territorial de Guimarães,
desejar a todos os parceiros e demais
agentes educativos, em especial para
os milhares de alunos que atravessarão
a porta que conduz a uma infinidade de
possibilidades e que essas os ensinem
no caminho que devem trilhar para que
mesmo envelhecendo nunca se desviem
dele…!
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Mário Cesariny
Lembrei-me de um comentário muito engraçado de um
poeta que dizia, e passo a citar: “Estou num pedestal muito
alto, aplaudem e depois deixam-me ir sozinho para casa. Isto
é a glória literária à portuguesa”. É sim, porque muitos dos
que iam não percebiam porquê e quem.

M

ário Cesariny é um dos
que, a maior parte das
pessoas, não se lembrará como o homem que
passeava pelas ruas da
Damaia, ali às portas de Lisboa, que
ia apanhar o 46 da Carris para ir ver
amigos ao Café Passo, quando ele
existia ou subia a Rua do Carmo, a
Garrett, para se encontrar com amigos
na Livraria Sá da Costa ou na Bertrand,
onde por vezes até ficava a conversar
com o meu avô, naturalmente sobre
poesia, sobre estética da arte ou sobre
filosofia.
A família paterna era de Tondela, e ele
só nasceu na Damaia porque o pai
trabalhava na Rua da Palma em Lisboa,
onde tinha uma ourivesaria. O nome
que adotou - Cesariny - era da sua mãe,
María de las Mercedes Cesariny, que
tinha nascido em Paris… Uma mulher
intensa de experiências, com uma
visão diferente que o entusiasmava!
Foi aluno no Liceu Gil Vicente, mas o
pai dele ansiava que o filho lhe seguisse as pegadas na ourivesaria e por isso
manda-o para a Escola António Arroio,
onde se aprendia artes decorativas,
ou o que mais interessava neste caso,
cinzelagem.

É aqui que as coisas se começam a
complicar. O pai do Mário não era
nada de progressismos. Já a mãe até
gostava, mesmo que não o referisse
excessivamente, mas agora entre os
amigos dele estavam nomes como o
do Fernando Lopes Graça, que no meio
lhe dava aulas gratuitas de piano, e o
que viria a ser um grande escultor, o
Cruzeiro Seixas.
Estes jovens eram muito evoluídos
para a época, saíam do tradicional
e encontravam-se regularmente na
baixa de Lisboa, onde participavam
naquilo a que chamavam “tertúlias”. O
neorrealismo interessava a Mário, que
até tinha desejado ir para Belas Artes,
mas agora estava a virar-se mais para
o surrealismo.
Em 1947, literalmente, foge para Paris.
Vai para a “Académie de la Grande
Chaumière”, onde consegue conhecer
André Breton, o grande imaginário
do surrealismo, que congrega a arte
à poesia, o grande autor do “Amor
Louco”, um homem de quem se citam
inúmeras afirmações, entre as quais,
uma que tem a ver com aquele momento, quando André diz “Não é o medo
da loucura que nos forçará a largar a
bandeira da imaginação”.
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“

Só a partir dos
anos oitenta é
que finalmente a
sua poesia ganha
exposição clara.

Cesariny regressa a Lisboa, depois
daquele mar de novas visões culturais,
e junta-se a outros enormes nomes da
época para criar o famoso Grupo Surrealista de Lisboa. Deste grupo fazem
parte nomes que viriam a ser eternos, o
grande poeta Alexandre O´Neill, pintor
João Moniz Pereira, o José Augusto
França, jovem, carregado de ideias,
que viria a ser um dos mais consagrados críticos de arte, provavelmente, o
maior conhecedor da história da arte
portuguesa, e ainda havia o homem do
Parque dos Insultos, o grande pintor
Vespeira.
Quando há uma cisão neste grupo, um
novo grupo nasce, de razão idêntica,
de seu nome “Os Surrealistas”, onde
se juntam outros nomes fundamentais
para a nossa história. Entre estes estão
o seu amigo de sempre, o Cruzeiro
Seixas, o António Maria Lisboa ou o
Mário-Henrique Leiria.

O pai do Mário Cesariny (que era um
senhor muito certinho), entretanto
foge para o Brasil (com uma senhora
brasileira). Foi pouco tempo depois
do Vespeira ter apresentado o Parque
dos Insultos, por isso, fins dos anos
quarenta ou 1950.
O Mário fica desiludido com este
acontecimento e sente a necessidade
de se aproximar mais da sua mãe, bem
como de uma das suas três irmãs, uma
por quem nutre maior proximidade, a
Henriette.
Por esta data, começa uma amizade
com o editor Luiz Pacheco. Mário
Cesariny tinha-se dedicado à pintura,
mas é Luiz Pacheco que, em meados
desses anos cinquenta, o convence a
começar a publicar a sua poesia na
Revista “Pirâmide”. A revista tinha sido
recentemente criada e duraria apenas
três números. Contudo a colaboração
nestes números é indescritível. Na

revista estavam presentes os mais
famosos membros do grupo do Café
Gelo. Herberto Hélder, de quem falei
na edição anterior deste jornal, o muito
divertido poeta e ensaísta Pedro Oom
sobre quem falarei em breve, o Mário
de Sá-Carneiro, ou o Amadeo de Sousa
Cardoso. Ler e ver a “Pirâmide” é viajar
através de visões inatingíveis.
É claro que, ao mover estas pessoas
todas em seu redor, o Mário Cesariny
estava a ser complexamente incómodo para a situação política da altura.
Mas, como politicamente não lhe
conseguiam chegar por ele não revelar propriamente alguma tendência,
a polícia política entregou a situação
à Polícia Judiciária que o classifica
como promotor de atos de vagabundagem e o interroga, sucessivamente,
explorando, profundamente, a sua
homossexualidade. O Mário era um homossexual completamente assumido

que não queria para nada saber do que
pensavam ou diziam dele. Esta permanente perseguição só iria acabar com
a revolução de Abril de 1974 quando,
finalmente, a polícia o deixa em paz.
Sendo um grande poeta, estas perseguições e pressões não o ajudavam e,
por isso, se não fosse o dinheiro que
ganhava com a pintura, dificilmente
subsistiria, isto embora soubesse
poder contar sempre com a ajuda da
mãe.
Só a partir dos anos oitenta é que finalmente a sua poesia ganha exposição
clara. Um senhor que já referi aqui
numa das minhas outras crónicas, o
Manuel Hermínio Monteiro, o famoso
editor da Assírio & Alvim, assume a
publicação da sua obra.
Mário Cesariny morreu de cancro em
Novembro de 2006, tendo sido sepultado no Talhão dos Artistas do Cemitério
dos Prazeres, em Lisboa.

20 ARRIVA JORNAL AGOSTO-OUTuBRO 2015

M

musik
by mokzz
texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

Dave Eric Grohl

A vida próxima
dos Foo Fighters
Tava para aqui a pensar em cenas. Detesto ervilhas.
Mudando de coisa, perguntei o meu Papzz, aquele que toda a gente sabe
que é o famoso coordenador editorial desta coisa que tá a ler agora e
perguntei-lhe “Papzz, o que quer dizer Foo?”

“

Qual Foo? O da banda do Dave
Grohl? … Pois isso vem do
francês ‘feu’ de fogo. Tinha a
ver com uma luzes alaranjadas que os pilotos na segunda
guerra mundial afirmavam ver, uns
discos alaranjados de luz que andavam
de um lado para o outro no céu. Havia
quem dissesse que esses círculos ou
esferas avistadas pelos pilotos eram
raios globulares. Os franceses chamavam-lhes fogo ou ‘feu’. Os norte
americanos que gostam de dizer coisas
em francês chamavam-lhe ‘foo’ e, aos
que despejavam balas em cima dessas
luzes no céu, chamavam-lhes por isso
‘Foo Fighters.´”
Eu e a minha mania de lhe perguntar
coisas. Bem, para não melhorar, pergunto agora eu, por causa de cenas em
chamas, que é que tem em comum a Kathleen Hanna, a Jennifer Finch, a Louise
Post de Veruca Salt, a Melissa Auf der
Maur e a Tina Basich? A resposta em comum é que, o Dave Grohl se relacionou
com todas elas e, no meio, casou com a
Jennifer Youngblood, depois divorciou-se
porque ela o acusou de traição e depois,
em 2003, casou com a Jordyn Blum.

Vinte e poucos anos antes destas
desgraças todas, o Dave andava pela
Europa. Era baterista de uma banda
de hardcore punk, os Scream, desde a
sua fundação em 1981. Estavam numa
digressão pela Europa quando pela
primeira vez vê ao vivo os Nirvana. Os
Scream estavam tão mal financeiramente que se dissolvem durante essa
digressão. Conhecem o King Buzzo? O
Roger “Buzz” Osborne, um gajo com
um cabelo enorme que era guitarrista
nos Melvins? Ok, o Dave tava a falar
com ele ao telefone quando o Buzzo
lhe diz que o Kurt Cobain e o baixista
Krist Novoselic andavam à procura de
um baterista. O Dave responde “fuck
you Bee!”, o Buzzo responde, “no
fuck!”, o Buzzo diz outra vez o mesmo
e a resposta repete-se, até que o Dave
pergunta “no fuck?”
No dia seguinte o Dave mete-se num
avião e vai para Seatle nos US of A,
encontra-se com o Kurt e com o Chris,
e nesse mesmo dia é o novo baterista
dos Nirvana.
Embora tivesse feito umas demos
pessoais sob pseudónimo Late, ele
mantinha-se fiel aos Nirvana, o que

até nem serviu de muito, já que, como
sabemos, o Kurt em 1994 de um momento para o outro deixa a Courtney
Love viúva.
A cena foi devastadora porque havia
realmente uma grande união entre os
membros da banda que, por sua vez,
era muito próxima de outros músicos e
bandas. É por isso que um outro amigo
o convida para ir para baterista dele
por uns tempos. Por isso, vai tocar por
uns tempos, para aí entre 94 e 95, com
o Tom Petty nos Heartbreakers. Entre
concertos passa umas demos ao Tom
Petty, conversou com ele sobre umas
músicas que havia escrito e o Tom,
como bom amigo que provou ser, aconselhou-o vivamente a fazer uma banda
sua… Se ficasse nos Heartbreakers só
ia perder tempo!
Quanto à existência dos Nirvana, um
dos seus produtores e agente era o
Barret Jones que, entre outras bandas,
agenciava também os Pearl Jam. O
Dave fala com o Barret sobre as suas
ideias e perante a situação o Barret
Jones combina, imediatamente, um
encontro de estúdio. O Dave grava sozinho os temas que tinha escrito. Para

esta “demo” grava todos os instrumentos. Fazem cem cópias em cassete que
o Barret manda para diversos amigos
donos de editoras, pessoal conhecedor
e bem colocado. Os temas só não são
absolutamente executados por ele
porque num deles o Greg Dulli, dos
Afghan Whigs, toca uma das guitarras.
Quer dizer, passados dias já ele andava aflito à procura de membros para
a banda. O Dave fica como vocalista
e guitarrista, o Nate Mendel fica no
baixo, William Goldsmith na bateria e
o Pat Smear na guitarra. A formação
vai mudando com o tempo mas o Pat
Smear sai, mas regressa e fica, Nate
continua no baixo, Chris Shiflett fica
na guitarra e para baterista vem Taylor
Hawkins que ele havia “roubado” à
Alanis Morrisset.
O Dave é muito comunicativo sem ser só
com amigas. A sua ligação a outras bandas e outros músicos é fantástica. Lembro-me dele num concerto em Wembley
em que, com o Taylor Hawkins, recebem
em palco o lendário Jimmy Page, dos Led
Zeppelin, e choram em público só pela
honra de receber o Jimmy.
Participa como baterista no álbum
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dos Queens of the Stone Age de 2002,
Songs for the Deaf, e ainda aparece
em alguns dos concertos deles; nos
intervalos toca com o Tenacious D.
Em 2004 ele edita o álbum Probot,
um trabalho pessoal que cobre estilos entre o Thrash Metal e o Doom,
passando pelo Crossover Trash. Para
elaborar este CD junta-se a seres míticos, o Max Cavalera dos Sepultura, o
Conrad Lant, musicalmente conhecido por Cronos, o grande vocalista dos
Venon, e o Senhor Ian Fraiser Willis,
só, fundador dos Motörhead, Lemmy
the Lurch, ou simplesmente Lemmy
para os amigos.
Muitas bandas de renome associam-se
politicamente, mas os Foo demarcaram-se sempre. Contudo o Dave Grohl
ficou muito irritado quando, na campanha para a presidência no US of A, o
George W. Bush, decidiu usar “Times
Like These” sem a permissão da banda. Resultado, os Foo Fighters apoiam
imediatamente John Kerry. A banda
estava mesmo aborrecida porque nem
sequer um pedido ou agradecimento
veio do Bush.
Em 2011, numa cena de relax e de re-

lembrar outros tempos com os amigos,
Dave aluga um estúdio em Los Angeles
e vai para lá com o seu velho amigo do
tempo dos Nirvana, o Krist Novoselic e
mais o Pat Smear.
Estão a tocar quando o Kirst se lembra
de sugerir tocar um tema mais antigo.
É quando começam a tocar Teen Spirit.
O Scott, dono do estúdio, chega numa
altura em que não havia por lá mais
ninguém, ouve-os a tocar e fica chocado! Aliás, todos ficam, mas esse
momento vai ditar a necessidade geral
de se reencontrarem para tocar de
novo Nirvana.
Nesta altura o Dave já sabe que fez
bem em continuar na música, já que
tinha ponderado, fortemente, abandonar sete anos antes, após a morte do
Kurt Cobain.
Já sabem que não me vou pôr para
aqui a falar dos álbuns que entretanto
a banda fez, The Colour and the Shape,
There is Nothing Left to Lose, que foi
gravado na cave da casa do Dave Grohl
na Virgínia, In Your Honor e Skin and
Bones, Echoes, Silence, Patience &
Grace que, em 2008, ganhou um Emmy
para melhor álbum de rock e onde o

“

Dave Grohl
ficou muito
irritado
quando, na
campanha
para a
presidência
no US of A,
o George
W. Bush,
decidiu usar
“Times Like
These” sem a
permissão da
banda.

tema “The Pretender” ainda ganhou o
Grammy de Melhor tema de Hard Rock.
Depois sai Greatest Hits, e já vamos em
2009. No fim de 2011, sai Wasting Light
e logo no fim da tournée, que se segue
após o lançamento desse álbum, Dave
anuncia que os Foo vão suspender por
tempo indeterminado. No entanto, logo
no ano seguinte, todos ficamos mais
descansados quando a banda edita
Sonic Highways .
Segue-se Wasting Light em Fevereiro
de 2013, e em 2014, também logo
no inicio, começa a publicar no Instagram novas faixas de um álbum
seguinte. Nunca alguém tinha, até
aí, começado a publicar de uma
forma não pirata, novas faixas de
um disco. O seu produtor Butch Vig
publica no Twitter, em Julho, a notícia
que o álbum está pronto e que o seu
lançamento coincidirá com a estreia
de uma série de oito episódios na TV
a documentar a gravação. Esta série
é realizada pelo próprio Dave Grohl.
Não sei nem imagino o que o futuro
ditará mas que o Dave ainda deve
divorciar-se de novo é certinho! Agora
vou beber uma cidra! Xau people!!!
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Um homem universal

Dom Ximenes Belo
de Timor para o Mundo
Nesta edição do ARRIVA Jornal, destacamos Dom Ximenes Belo, de nome completo Carlos
Filipe Ximenes Belo, nasceu em 1948 em Uailacama-Venasse, Baucau, Timor Leste.

Q

uase cem anos antes dos
Holandeses chegarem à
Austrália, os portugueses
chegam em 1512 a esta
ilha a norte da Oceânia,
uma ilha no meio de outras mil que
congregam genericamente a Indonésia.
Hoje em dia o que interessa são os
cinco milhões de barris de petróleo, o
gás natural, eventualmente o manganês
e o mármore, no entanto, quando os
portugueses lá chegaram as riquezas da
época eram outras, por isso o sândalo e
madeiras de maior qualidade.
Durante quatrocentos anos as tribos locais viveram a ver os portugueses usarem
esses recursos, mas sem lhes darem qualquer modernidade à ilha. A luz eléctrica
só chegou a Dili em meados dos anos
sessenta do século passado e já estávamos quase no 25 de abril quando a água
canalizada começou a generalizar-se.
Durante a segunda Grande Guerra, os
Japoneses invadiram a ilha. A guarnição
portuguesa quase não resistiu. Muitos
foram mortos, alguns feitos prisioneiros,
uma parte da população morta, especialmente os que não fugiram para as montanhas, as mesmas montanhas onde quase
meio século depois, os guerrilheiros da
Frente Revolucionária de Timor-Leste
Independente
(Fretilin) e outros independentistas se
esconderam dos novos invasores, os
indonésios.
O que os portugueses genericamente
sabiam sobre Timor desde os tempos de
escola era que Timor ficava ali no mapa
e que Dili era a capital. Depois do 25
de Abril Timor é entregue à Fretilin que
declara a independência criando a República de Timor Leste em 29 de novembro
de 1975. O General Suarto, “dono” da

Indonésia manda-a invadir e conquistar
oito dias depois.
Os indonésios limitam-se a isolar Timor
Leste. Os constantes ataques à população tinham que ser escondidos do
mundo. Havia lutas regularmente entre
pró indonésios e pró timorenses. Nas
Nações Unidas o assunto era debatido
com alguma regularidade, não por que
Portugal fizesse algo de útil por isso,
mas porque havia quem se preocupasse
legitimamente.
Em Timor 10% da população falava
português, os outros restantes, falavam
diversos dialectos, unindo-se só por uma
língua comum, o Tetum. Na indonésia
90% da população é Islamita, em Timor
90% é Cristã. O que os governos não fizeram, os evangelizadores conseguiram.
Por isso quando o Papa João Paulo II
visita em 1989 é calorosamente recebido,
o mensageiro de Deus traz a esperança a
um povo perdido. Contudo em manifestações, especialmente o triste evento do
cemitério de Santa Cruz, que os indonésios reprimem violentamente. Nesse dia
mais de 200 pessoas são mortas, mas a
repressão continua.
Como refere Inácio Moura, no relatório
sobre Timor Leste “Duzentos mil mortos
desde a invasão, várias aldeias eliminadas em resultado de ataques aéreos.
Campos de concentração, torturas,
prisões e ausência total de liberdade de
expressão e associação”.
Estamos no entanto à beira de uma
reviravolta histórica. Os anos noventa
vão marcar toda a região, a Indonésia
numa forma genérica vai ser afectada
fortemente. Crise financeira, distúrbios
constantes levam à demissão do General
Suarto em 1998.
apenas dois anos antes o Bispo de Timor,

D. Carlos Ximenes Belo e José Ramos
Horta tinham ganho prémio Nobel da Paz
por todo o seu trabalho no intuito de promover a proteção e reconhecimento do
povo e de Timor Leste pela comunidade
internacional.
Neste período Portugal vai começando
a tomar uma posição, embora sempre
branda, até porque a Indonésia também
era um destino turístico de que muitos
portugueses já gostavam. A nível de
comércio até não convinham grandes
atritos, e deixar de dar Bonecas Barbie às
filhas, só por serem feitas na Indonésia,
não fazia parte dos planos.
Claro que mais tarde mesmo sem imaginarem onde fica geograficamente Timor
Leste, lá se tornou moda gostar de Timor;
é claro que as pessoas continuam a ir
fazer turismo para a Indonésia e Timor
lá continua.
Neste período as pessoas mais importantes de Timor são, Xanana Gusmão que
continua preso chegando a ser visitado por
Nelson Mandela, ato que também contribui decisivamente para a independência
do território. Outra pessoa é José Ramos
Horta que quer nas Nações Unidas, quer
diretamente em visitas a diversos países
vai fomentando a atenção mundial sobre
a causa de Timor, e Carlos Ximenes Belo,
o resistente de Deus em Timor Leste, o
homem que se põe entre os indonésios e
o povo de Timor, o homem que não se cala
nem “olha para o lado”. Ximenes Belo que
chegou numa entrevista à revista alemã
Der Spiegel quando questionado sobre o
tratamento dado pelo governo indonésio
ao povo timorense, afirmou textualmente
que era “tratamento de cães”.
Dom Ximenes Belo, de nome completo
Carlos Filipe Ximenes Belo, nasceu em
1948 em Uailacama-Venasse, Baucau,

Timor Leste. O pai, professor primário
faleceu quando Ximenes Belo ainda
tinha só dois anos.
A sua educação vai ser fundamentalmente marcada neste período pela sua
passagem por escolas católicas. Primeiro
em Baucau e depois em Ossu, vão ser a
semente que vai fazer despertar o seu
interesse por saber mais sobre os caminhos do Senhor. A sua vocação é clara,
de tal forma que ingressa Seminário
de Nossa Senhora de Fátima, em Daré,
próximo de Díli, onde estuda entre 1963
e 1968. Entre 1969 e 1981 a sua vida irá
ser em Portugal, passando alguns anos
em Lisboa no Colégio Salesiano Novitiate,
em Lisboa, indo depois para Roma onde
estuda filosofia e teologia enquanto membro da congregação dos Salesianos. É
ordenado Padre em 26 de julho de 1980.
No ano seguinte regressa a Timor para
ocupar cargos de diretor e professor no
Colégio Salesiano de Fatumaca.
Em 1983 D. Martinho da Costa Lopes
reforma-se de administrador apostólico
da diocese de Díli, indo Ximenes Belo
assumir esse cargo. Torna-se assim
chefe da igreja católica em Timor-Leste,
reportando por isso diretamente ao Papa
João Paulo II, que entretanto em 1988, em
Lorium, Itália, o consagra como Bispo.
O Núncio Apostólico de Jacarta fica
muito satisfeito com esta nomeação
por a considerar como um ato em que
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Ximenes Belo vai aceitar implicitamente
os Indonésios como lideres. Contudo
num sermão na Sé Catedral, Ximenes
Belo tece veementes protestos contra
as brutalidades do massacre de Craras,
em 1983, perpetrado pelas forças indonésias. Acresce o facto de Ximenes Belo
começar a enviar cartas a todos os dirigentes mundiais explicando a situação
decorrente do isolamento imposto pelos
Indonésios.
No princípio de 1989 D. Ximenes Belo
escreveu ao então presidente de Portugal, Mário Soares, um dos responsáveis
na situação em que foram deixados os
Timorenses logo a seguir ao 25 de abril
mas que entretanto se tinha consciencializado de como um ato originalmente
de apoio a uma auto determinação podia
ter chegado a um ponto daqueles. Mário
Soares vai ser o maior apoiante de todas
as iniciativas portuguesas nessa época
para a causa Timorense.
Continua a manter permanentemente
o Papa João Paulo II ao corrente da
situação, escrevendo ou falando pelas
atrocidades a que o povo está a ser
submetido. Leva as mesmas mensagens
ao então Secretário-geral das Nações
Unidas, Javier Pérez de Cuellar, onde
pede encarecidamente um referendo
sob os auspícios da ONU sobre o futuro
de Timor-Leste e pela ajuda internacional
ao povo timorense que estava “a morrer

como povo e como nação”.
Quando o pedido dirigido à ONU se torna
do conhecimento público D. Ximenes
Belo passa à classe de “detestável” na
Indonésia.
Ximenes Belo não se deixa intimidar e
é o primeiro a dar abrigo na sua própria
casa a jovens que fugiam do massacre no
cemitério de Santa Cruz, em 1991. Uma
vez mais vai ser dos que de uma forma
mais veemente denunciam internacionalmente os acontecimentos e revela o
número das vítimas.
Após receber em conjunto com Ramos
Horta o Prémio Nobel da Paz, D. Ximenes
Belo ganha um reconhecimento que lhe
irá abrir muito mais portas, e é assim que
de se conseguirá reunir com Bill Clinton
nos Estados Unidos e Nelson Mandela
da África do Sul.
Em 2002, depois da independência de
Timor-Leste, o Bispo Ximenes Belo ressente-se fisicamente de toda a pressão dos
acontecimentos que tinha vivido. O papa
João Paulo II aceitou relutantemente a sua
demissão como administrador apostólico
de Díli em 26 de novembro de 2002.
Ximenes Belo nessa altura vem para
Portugal para receber cuidados médicos.
Entretanto em 2004, há um movimento
que apoia a sua candidatura à presidência da república de Timor-Leste. Não o
conseguem convencer a tal já que é o
próprio a afirmar publicamente querer

“

Guimarães
teve a honra
de ver a sua
presença num
ato religioso
de especial
carinho para os
Vimaranenses,
quando
presidiu à
cerimónia
da 122ª
peregrinação à
Penha.

deixar a política para os políticos.
D. Ximenes Belo está finalmente restabelecido dois anos após a sua vinda para
Portugal. Em 2004 a Santa Sé pede-lhe
para se dedicar à missionação na diocese
de Maputo, como membro da congregação dos Salesianos em Moçambique.
Começará aí todo um novo percurso
que o leva a ser “porta voz” da palavra
do Senhor, a continuidade da razão de
Jesus na Terra.
Não se afasta desta realidade a sua recente passagem por Guimarães onde o
pudemos ver em atos distintos. Foi recebido na Câmara Municipal onde proferiu
uma conferência sobre a paz.
Entretanto, Guimarães teve a honra de
ver a sua presença num ato religioso de
especial carinho para os Vimaranenses,
quando presidiu à cerimónia da 122ª
peregrinação à Penha. Curiosamente na
noite em que o andor é levado da Igreja
de São Pedro no Toural, para a Igreja da
Oliveira não há um jornalista que cubra
tão importante acontecimento. A multidão que o acompanha é sinal de um
sentimento sério.
No dia seguinte fará o caminho até ao
Santuário na Penha onde se segue a missa da Peregrinação, em honra à Senhora
do Carmo.
Dom Ximenes Belo continuará, esperamos, por muitos anos a ser este humilde
mensageiro de paz e palavra.
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regiões
fonte Museu de Alberto Sampaio

Guimarães

Museu de Alberto Sampaio
“Declara já o viajante que este é um
dos mais belos museus que conhece.
Outros terão riqueza maior, espécies
mais famosas, ornamentos de
linhagem superior: o Museu de Alberto
Sampaio tem um equilíbrio perfeito
entre o que guarda e o envolvimento
espacial e arquitectónico (…) Este
museu merece todas as visitas, e o
visitante faz jura de cá voltar de todas
as vezes que em Guimarães estiver”
In José Saramago, Viagem a Portugal.

S

ituado em pleno centro histórico de Guimarães, paredes-meias com a vetusta Praça
da Oliveira, o Museu de Alberto Sampaio
é um pequeno grande museu que conjuga, de forma harmoniosa, as riquíssimas
coleções que alberga com o edifício de elevado valor
patrimonial e histórico onde se encontra instalado.
Por detrás da sua sóbria fachada setecentista, encontram-se espaços que surpreendem o visitante pela
sua beleza e tranquilidade e que encerram histórias
de outros tempos.
Inserido no belo e acolhedor centro histórico de Guimarães, este museu localiza-se no preciso lugar onde
Guimarães nasceu. Foi neste local que, no século X, a
condessa Mumadona Dias mandou erguer um mosteiro, à volta do qual foi crescendo o burgo vimaranense.
No século XII, o mosteiro deu lugar a uma Colegiada,
sob a invocação de Santa Maria e, mais tarde, de Nossa
Senhora da Oliveira.
Ao longo da sua existência, este espaço foi sofrendo
várias reformas e, em 1928, graças à ação de Alfredo
Guimarães e de outros ilustres vimaranenses, aqui foi
criado um espaço museológico destinado a albergar
o espólio artístico da extinta Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira e de outras igrejas e conventos de
Guimarães, então na posse do Estado. Foi-lhe atribuído
o nome de Alberto Sampaio como forma de homenagear este historiador e ilustre cidadão vimaranense,
um dos fundadores da Sociedade Martins Sarmento,
que se destacou como acérrimo defensor do progresso
económico e cultural da sua terra.
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“

O Museu estendese por três
espaços que
foram sendo
progressivamente
“conquistados”
à Colegiada de
Nossa Senhora
da Oliveira: o
claustro, a Casa
do Priorado e a
Casa do Cabido.

O Museu estende-se por três espaços que foram sendo
progressivamente “conquistados” à Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira: o claustro, a Casa do Priorado
e a Casa do Cabido.
Após a recepção, situada na antiga Casa do Cabido, o
primeiro espaço com o qual o visitante se depara é o
deslumbrante claustro de origem medieval.
Caso único na arquitetura portuguesa, pela sua implantação em torno da cabeceira da igreja e pela sua
forma irregular, apresenta uma bela arcaria e capitéis
com motivos geométricos e vegetalistas. As galerias
comunicam com o jardim por passagens rasgadas nos
muretes, onde podemos encontrar desenhos gravados
de jogos medievais de tabuleiro, os alguergues, fonte
de divertimento em tempos idos.
Este terá sido um local animado, de abrigo, convivialidade e lazer mas também um lugar de meditação, de
oração e de repouso eterno. Além de vários túmulos,
podemos aqui encontrar uma capela gótica dedicada a
São Brás mandada construir em 1419 por Álvaro Gonçalves de Freitas, vedor da fazenda de D. João I, para
sua capela funerária e de sua esposa, Beringela Gil.
Do claustro, é possível aceder a algumas salas onde
se expõe parte do espólio do museu.
Na Sala de Santa Clara, encontramos peças pertencentes à capela-mor do extinto Convento de Santa
Clara, fundado no século XVI pelo cónego Baltasar de
Andrade, mestre-escola da Colegiada. Este era um convento rico, dotado de amplos bens e rendimentos, cujas
freiras eram afamadas pelos seus dotes musicais e pelo
fabrico de doces, como o célebre «toucinho-do-céu».
Com o falecimento da última religiosa, em 1891, este
convento veio a ser encerrado e, hoje em dia, alberga
a Câmara Municipal de Guimarães.
Desta sala é possível passar para a Sala da Talha, onde
se expõem três retábulos do século XVII (o retábulo
da Irmandade de S. Pedro, o retábulo da Capela de S.
Roque e o da capela de S. Jorge, proveniente do antigo
palacete dos Navarros de Andrade) e um do século

XVIII (o retábulo da Capela do Carmo). Nesta sala dá-se
destaque à variedade e importância da talha no norte de
Portugal e ilustram-se alguns momentos da evolução
formal desta expressão artística.
Com o claustro comunica ainda a primitiva Sala do
Capítulo da Colegiada, que apresenta um curioso portal
de arco ultrapassado e capitéis românicos, paredes
sigladas de granito e um invulgar teto de brutescos,
de 1709.
Depois da Sala do Capítulo, o visitante pode continuar a
descobrir a exposição permanente do Museu, entrando
na antiga Casa do Priorado e visitando a primeira sala,
a Sala de Ourivesaria.
Nesta sala se guarda uma excecional coleção de alfaias
litúrgicas de prata, cujo núcleo primitivo é constituído
pelo tesouro da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. Estão patentes exemplares do século XII ao século
XIX, que documentam diversas tendências artísticas e
técnicas de fabrico.
Neste tesouro, são de destacar importantes peças,
como o cálice românico oferecido pelo rei Dom Sancho
I, a imagem de Santa Maria da Oliveira e a cruz processional doadas, no séc. XIV, pelo Dr. João das Regras ou
a custódia manuelina e a grande cruz processional do
século XVI, doadas pelo cónego Gonçalo Anes.
Algumas das peças em exposição são de fabrico local
e testemunham a tradicional importância dos ourives
de Guimarães.
Este é um tesouro que maravilha e que permite imaginar o esplendor litúrgico daquela que foi a mais
importante instituição eclesiástica de Guimarães ao
mesmo tempo que evoca histórias de fé, de poder e
de afirmação pessoal.
Depois de subidos alguns degraus, chega-se à Sala
de Aljubarrota e é aqui que se encontram as duas
mais emblemáticas peças deste museu, ou seja, os
dois presentes oferecidos pelo rei D. João I a Santa
Maria da Oliveira como agradecimento pela vitória
alcançada em Aljubarrota: um magnífico presépio de

prata dourada que representa o ciclo da Natividade e
o loudel que envergou na batalha de Aljubarrota, a 14
de Agosto de 1385.
Segue-se a Sala de Pintura a Fresco, que constitui motivo de orgulho, pois este é o único museu português que
possui uma sala de exposição permanente dedicada a
esta forma de expressão artística. Esta sala foi criada
em 2002 com o objectivo de dar a conhecer as pinturas
destacadas nos anos 30 e 40 do século XX de algumas
igrejas do norte de Portugal - Convento de S. Francisco
(Guimarães), Igreja de Fonte Arcada (Póvoa de Lanhoso), Igreja de São Salvador de Bravães (Ponte da Barca)
e Igreja da Nossa Senhora da Azinheira (Outeiro Seco,
Chaves) - e que haviam sido restauradas no Instituto
José Figueiredo, em Lisboa nos anos 70.
A última sala do percurso expositivo é a Sala de Pintura e Escultura, que, tirando proveito de temáticas
comuns, conjuga pintura dos séculos XVI e XVII com
escultura produzida entre os séculos XIV e XVII. A maior
parte destas obras são provenientes de oficinas locais
e permitem documentar a evolução artística destes
mestres vimaranenses.
O Museu de Alberto Sampaio é dotado de um Serviço
Educativo de reconhecida qualidade e dinamismo, que
promove um conjunto variado de atividades destinadas
a tornar o espólio do museu acessível e apelativo junto
dos visitantes de todas as faixas etárias. Assim, por
marcação, é possível realizar visitas guiadas, assistir
a teatros de marionetas, realizar atividades de descoberta do museu e do centro histórico e participar em
oficinas pedagógicas.

MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO
Horário: Terça-feira a Domingo: 09h30 às 18h00.
Encerra: Segunda-feira, Domingo de Páscoa, e feriados
de Ano Novo, 1 de Maio e 25 de Dezembro.
Entrada gratuita: no primeiro Domingo de cada mês.
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D

destaque
Texto José Limão
Fotografias Transportes em Revista

A mobilidade,
as pessoas
e os votos.
A propósito dos 150 números da Transportes em Revista dirigimos ao seu Diretor, José Limão, um convite para um artigo no
ARRIVA Jornal. Estando a ARRIVA em Guimarães, cidade que tanto tem pugnado pelas questões da mobilidade e ambiente,
e todos nós tão próximos de atos eleitorais, o tema que nos apresenta é absolutamente presente.

C

ada vez mais a mobilidade
das pessoas é tema que
atravessa toda a sociedade. E não poderia ser
de outra forma. A razão é
simples e fácil de entender.
A vida de todos nós é baseada na capacidade que temos de nos deslocar. Seja
para o nosso trabalho ou no regresso
a casa, seja para exercermos a nossa
atividade profissional ou nos abastecermos de bens essenciais, seja para
levar e trazer os nossos filhos para a
escola ou mesmo para lazer, seja pela
necessidade de aceder aos serviços de
saúde, justiça, etc., a mobilidade está
presente de forma transversal em toda
a sociedade. Enquanto consumidores
temos hoje a percepção que sem mobilidade a nossa vida seria um caos.
Sendo a mobilidade um ecossistema
composto pelo automóvel, comboio,
metro, autocarro, bicicleta, andar a pé,
etc., ou seja um sistema integrado, é
facilmente perceptível que ela se comporta como uma corrente constituída
por vários elos unidos, onde cada um
deles tem a sua função, o seu lugar e
importância, conferindo à corrente a
robustez necessária e suficiente para o

fim a que se destina. Por isso encarar o
problema da deslocação das pessoas,
em soluções únicas ou de forma desconexa, são sempre soluções condenadas
ao insucesso e que não resolvem as
necessidades das pessoas.
O advento das novas tecnologias, seja
o simples computador ou o comum
smartphone, que a grande maioria da
população tem e usa de forma cada vez
mais permanente, elevaram o grau de
acessibilidade à informação e conferiram um grau superior de exigência
nos bens e serviços que consumimos.
E os serviços de mobilidade não ficam
ou não podem ficar de fora desta evidência.
O que os factos demonstram é claro e
não comporta qualquer dúvida: ou se
está em sintonia com esta realidade
ou, a curto prazo, ficam de fora os que
ainda hoje tentam resistir à evidência.
É como tentar parar o vento com as
mãos! O resultado e a eficiência do
gesto, todos sabemos qual é.
Curioso é realçar que a percepção, que
todos nós temos e sentimos, de que a
mobilidade é essencial para as nossas
vidas, nem sempre é reconhecida pelas
entidades responsáveis pela facilitação

de uma mobilidade mais acessível,
mais funcional, mais sustentável e que
sobretudo que responda às necessidades das populações.
Neste particular, todos os envolvidos na
prestação de mais e melhor mobilidade
têm a responsabilidade, a obrigação e o
dever de encontrar soluções integraras
e adequadas por forma a proporcionar
maior qualidade de vida aos cidadãos,
com todos os ganhos que daí advêm
para elas, para as vilas, cidades e regiões onde habitam.
Descurar a importância da mobilidade
na qualidade de vida das pessoas ou
não a entender como um pilar essencial para o crescimento e progresso, é
condenar a sociedade à estagnação e
ao marasmo.
Noutros países e em grande parte das
cidades por essa Europa fora, há muito que a mobilidade é um dos pilares
fundamentais das estratégias de crescimento de cidades e regiões, sendo um
dos critérios medidos pela população
em períodos eleitorais.
Por lá, já há muito que assim é. Por
cá, essa importância não tardará em
chegar! É que a mobilidade ou a falta
dela, poderá dar ou retirar votos.

TRANSPORTES EM REVISTA
A propósito dos 150 números da Transportes em Revista, Manuel Oliveira,
presidente da comissão executiva da
ARRIVA Portugal Transportes, faz um
percurso sobre esta publicação de
referência.
“A atividade de transportes na sua vertente dos rodoviários de passageiros,
tão importante para o desenvolvimento
do País, nunca tinha tido expressão
nos media que equivalesse ao valor
da sua função social e económica,
não havendo mesmo, durante muitos
e muitos anos, qualquer publicação
especializada.
Um dia fui surpreendido com a agradável e tão esperada notícia de que,
finalmente, uma revista dedicada ao
setor dos transportes iria iniciar a sua
atividade.
O José Limão tinha decidido entrar nessa aventura (que muitos consideravam
irrealizável devido a pequena dimensão
do nosso mercado) e, reunindo vontades à sua volta e uma equipa, lançou
mãos à obra.
Nasceu, então, a Transportes em Revista e, com ela, os temas relacionados
com a mobilidade passaram a ter o
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Fórum ANTROP 2015

Acontece em
Guimarães
No ano em que celebra o seu 40º aniversário, a ANTROP – Associação Nacional de
Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros – vai realizar o FÓRUM ANTROP
2015 nos próximos dias 23 e 24 de Outubro, no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães.
Texto ANTROP / Marco António Lindo

Subordinado ao tema “Os novos caminhos da Europa e os desafios para
o sector em Portugal” o evento vai
reunir as empresas do sector, entidades oficiais e outras instituições num
grande debate sobre estas matérias,
que constituem um importante desafio para a ANTROP, para os seus
Associados e, de um modo geral, para
o sector e todos quantos com ele se
relacionam.
O impacto das decisões legislativas
comunitárias em Portugal é cada vez
maior e os operadores de transporte
têm de adequar as suas estratégias de
curto e médio prazo a esta realidade
cada vez mais presente.
O peso e a importância relativa das

tão necessário veiculo de divulgação
especializado.
A Transportes em Revista (TR)cresceu e afirmou-se e, paralelamente, o
seu fundador José Limão começou a
envolver-se de forma sistemática na
organização direta ou indireta de eventos relacionados com as atividades que
compõem o sector.
Não há hoje no País iniciativa nesta área
em que, de uma forma ou de outra, a
TR não esteja envolvida ou presente e
não há também evento algum que, pelo
seu valor seja merecedor de divulgação e de alcançar o conhecimento do
público que não o seja, como tantas e
tantas outras vezes ocorreu antes da
existência da TR.
O tempo passa e a Transportes em Revista comemora com este número a sua
edição 150. É um marco importante da
sua vida, facto pelo qual também merece
a nossa admiração e respeito e que, com
muito gosto me apraz aqui registar.
Parabéns à Transportes em Revista, ao
seu fundador e Diretor José Limão e a
todos os seus colaboradores!
Obrigado pelo vosso empenho e dedicação em favor dos transportes e da
mobilidade em Portugal.”

várias fontes legislativas, nacionais e
comunitárias, assim como o papel das
diversas instituições políticas envolvidas, designadamente a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, serão
temas a desenvolver nesta reflexão.
O Fórum decorrerá no Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor
a partir de 6ª feira, 23 de outubro,
estando a sua abertura marcada para
as 15h00 sob o tema “Os novos caminhos da Europa e os desafios para o
sector em Portugal” com palestra a
cargo de Rosário Macário - Professora
Universitária (IST) e Consultora em
Transportes e Mobilidade, seguido de
debate que conta com a participação
dos Eurodeputados Marisa Matias,
Francisco Assis e Paulo Rangel, João
Carvalho, Presidente da Autoridade da

TRANSPORTES
EM REVISTA
EM 150
EDIÇÕES
- 77 grandes entrevistas
- 493 artigos de fundo
- 15.000 curtas noticias
- 220 autores e colaboradores
- 11.000 páginas de conteúdos editadas
- 14.550 imagens publicadas
- 3,5 milhões de palavras editadas
- 31 milhões caracteres editados
- 840.000 exemplares produzidos
- 27.400 noticias online (site)
- 200.000 pageviews/mês (site)
- 40.000 sessões/mês (site)
- 630 edições da newsletter Transportes
online
- 13 milhões de e-mails enviados da
newsletter Transportes online
- 197 empresas investidoras em
publicidade
- 310 apoios concedidos ou parcerias de
media partner
- 350 deslocações aéreas (420.000
milhas)
- 657.300 km percorridos

Mobilidade e dos Transportes e José
Mendes, Professor Universitário na
Universidade do Minho.
Seguir-se-ão conclusões e pistas para
o futuro pelo advogado Luís Marques
Mendes.
A partir das 21h00 haverá no Foyer do
Grande Auditório do Centro Cultural
Vila Flor um Welcome Drink e um espetáculo oferecido pela Antrop.
Para sábado, dia 24, está planeada
uma visita à Exposição Autocarros
Antigos inserida na Expo Clássicos
2015, a decorrer no Pavilhão Multiusos
de Guimarães. Segue-se um almoço
convívio para todos os participantes,
reconhecimento e homenagem a
diversas personalidades, após o qual
se dará por encerrado o programa do
Fórum deste ano.

“

O Fórum
decorrerá
no Pequeno
Auditório do
Centro Cultural
Vila Flor a partir
de 6ª feira, 23
de outubro.
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D

destaque
Texto Luís Cabaço Martins
Presidente do Concelho Diretivo da Antrop
Arquivo Revista Antrop 2005

Tributo a
Fernando
Rosa
Presidente
da ANTROP
Após o prematuro falecimento de Fernando Rosa, então Presidente da Antrop, o seu actual Presidente do Concelho Diretivo
escreveu um texto que agora passados dez anos aqui se reproduz.

“

Um dia há vida, um homem
de perfeita saúde nem sequer velho, nenhuma história
de doença, tudo está como
sempre esteve, como sempre
estará. Ele passa de um dia a outro, não
se ocupa de outra coisa senão dos seus
assuntos, sonha apenas com a vida
que tem à sua frente. E então de súbito
acontece que há morte. Um homem
solta um pequeno suspiro, afunda-se
na cadeira, e é a morte.” Paul Auster,
in Inventar a solidão.
O desaparecimento de Fernando Rosa
resultou do desenvolvimento de doença
prolonga da mas devo confessá-lo, não
pareceu.
A clareza com que sempre manteve
o seu espírito, mesmo nos momentos
mais difíceis, a situação que prestava
a todos os assuntos mesmo quando
tinha todas as razões para não o fazer,
e sobretudo permanecer uma atitude
pró ativa relativamente à vida e ao trabalho, marcaram-me profundamente
e transformaram aquele dia 17 de outubro no dia em que o Fernando Rosa
subitamente morreu.
Nos longos e penosos períodos que

passou retido no hospital nunca deixou
de ser o Presidente da nossa Associação, ouvindo, apoiando, incentivando,
decidindo.
Do primeiro ao último dia.
Último dia que, por ironia do destino,
chegou dois dias depois do encerramento do nosso Fórum que muito deveu

“

É da mais
elementar
justiça destacar
o enorme
contributo
que Fernando
Rosa teve no
renascimento
da Antrop

o seu sucesso à visão, empreendimento
e dinamismo de Fernando Rosa que o
imaginou, estruturou e começou a organizar, deixando o trabalho da equipe
que o concluiu extremamente facilitado.
Isto mesmo aconteceu no seio da
equipa diretiva da Antrop que liderava
quando nos deixou, e em geral no âmbito da nossa intensa atividade ao longo
de várias décadas.
É da mais elementar justiça destacar o
enorme contributo que Fernando Rosa
teve no renascimento da Antrop, aquando o seu primeiro mandato à frente dos
seus destinos e à criação de condições
objetivas para o reconhecimento da importância estratégica da associação e o
reforço do seu peso institucional, factores decisivos para a própria sobrevivência da Antrop enquanto parceiro atuante
e credível dos transporte rodoviários de
passageiros em Portugal.
Sem esse fundamental trabalho, posso testemunha-lo, o futuro da nossa
Associação estará a prazo seriamente
comprometido.
Também a forma inteligente, determinada e particularmente sustentada como
Fernando Rosa traçou as principais

linhas de ação do Conselho Diretivo da
Antrop, cujo mandato hoje prosseguimos com determinação, deixando-me
seguro da sua imbatível capacidade
profissional e da sua particular sensibilidade para a gestão das situações
mais difíceis.
Na vida não há homens insubstituíveis, já o sabemos. Mas também para
todos nós é clara a importância que o
testemunho de vida de alguns desses
homens se pode constituir como referência para a difícil construção de um
caminho que todos procuramos traçar.
Os depoimentos aqui deixados por
alguns daqueles que tiveram oportunidade de cruzar as suas vidas com a
de Fernando Rosa, aos quais tenho a
honra de me juntar, são o melhor testemunho da decisiva importância desse
relacionamento que prematuramente
terminou.
No sensível percurso de afirmação e
sustentação no nosso sector e da nossa
Associação, no panorama político e
económico do nosso País, o exemplo
deixado por Fernando Rosa será sempre
uma referência que nenhum de nós
poderá prescindir.
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destaque
texto Joaquim Forte
fotografias Marco António Lindo

Centro Cultural Vila Flor

Dez anos
e um milhão de
espectadores depois
A sala de espetáculos de Guimarães assinalou 10 anos. Os constrangimentos financeiros e a
diminuição do número de espectadores não impedem de olhar futuro com optimismo.

E

m 10 anos de atividade, o
Centro Cultural de Vila Flor
(CCVF) de Guimarães registou um valor acima de um
milhão de entradas. É um
facto que nos últimos anos, após a Capital Europeia da Cultura de 2012, a sala
de espetáculos municipal tem vindo a
registar uma redução no número de
espectadores, mas isso, no entender
de José Bastos, vereador da Cultura
na autarquia local e durante oito anos
diretor daquele equipamento, é normal”
e não impede de olhar o futuro com
perspectivas positivas.
“Há um ‘antes’ e um ‘depois’ do CCVF”,
sintetiza José Bastos ao ARRIVA Jornal.
Mas isso não significa que a dinâmica
cultural do município tenha surgido
apenas com a abertura da sala. Ela foi,
pelo contrário, o corolário dos muitos
anos de aposta cultural, “um momento
de viragem fundamental para a afirmação de um projeto que já existia”.
O centro, adianta aquele responsável,
“não surgiu do nada nem por acaso”,
mas como “inevitabilidade de um projeto cultural que Guimarães tinha há
muitos anos e que se foi afirmando e
crescendo”.
Antes do CCVF já Guimarães dera
mostras da sua marca cultural, com
um trabalho de programação regular e
atividades de grande relevância - basta
dizer que a sua inauguração foi em 2005

e o Guimarães Jazz arrancou em 1992
e os Encontros da Primavera um ano
antes. A partir de 2005, sublinha José
Bastos, o cartaz cultural ganhou outra
escala e Guimarães viu-se reforçada
enquanto “cidade cultural, de criação
artística”, passando a ser vista com
outros olhos por parte do meio artístico
e também por parte do público. “Nessa
perspectiva, claramente, Guimarães
é diferente depois do surgimento do
Centro Cultural”, sustenta.
ENTRAVE LEGAL
Ao fim de 10 anos, e na lógica puramen-

“

“(...)
claramente,
Guimarães
é diferente
depois do
surgimento
do Centro
Cultural.”

te estatística, o balanço é positivo, segundo aquele responsável. Mais de um
milhão de entradas só no Centro, sem
incluir a programação da Plataforma
das Artes e da Criatividade (PAC). Este
número abrange a programação própria
do CCVF, a programação em parceria
(caso do Guimarães Jazz), a programação do Cineclube e o conjunto significativo de congressos realizados por
entidades externas e que têm impacto
económico na hotelaria e restauração.
Há, porém, um entrave que nos tempos mais recentes tem criado sérios
constrangimentos. Um entrave de or-

dem legal, já que está em causa a Lei
50/2012. No entender de José Bastos,
a Lei do Sector Empresarial Local “está
a por em causa, de forma evidente, a
programação do Centro Cultural e, a
não ser encontrada uma solução, pode
ser determinante para o insucesso do
projeto”.
A lei não inclui as cooperativas no lote
de entidades do sector empresarial local e o Tribunal de Contas (TC) entende
por isso que A Oficina terá de sujeitarse a um concurso público para aceder
ao financiamento de três milhões de
euros da Câmara Municipal destinado
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à atividade cultural. Para tornear os obstáculos, a Câmara Municipal já tentou o
concurso público e o protocolo de colaboração, mas nenhuma das propostas
mereceu aprovação por parte do TC.
Face aos constrangimentos, aquele
responsável contesta a “lógica empresarial” aplicada à atividade cultural
subjacente à Lei e advoga que se encare
a Cultura como “uma aposta estratégica
que implica investimento público”, tal
como a Educação e a Saúde. “Se a Lei
tem assim tantas virtudes, porque é
que o Governo não a aplica ao sector
empresarial do Estado? Porque isso
seria acabar com tudo o que é cultural
neste país, a começar pelos teatros
nacionais”, contrapõe José Bastos,
refutando o domínio da “lógica do ‘deve
e do haver’”.
Este responsável admite a existência de
empresas municipais com má gestão,
eventualmente até gestão danosa, mas
alerta para os perigos da generalização.
“Por haver excesso de velocidade na
autoestrada não se vai multar todos os
condutores, mas apenas aqueles que
não cumprem”, compara.
Em causa está o financiamento de três
milhões de euros que a Câmara Municipal atribui à cooperativa A Oficina para
a gestão do CCVF e da PAC. “É muito
dinheiro mas é importante perceber o
impacto que acaba por ter no concelho”, ressalva José Bastos.

Outro impacto, acrescenta José Bastos,
respeita à afirmação de uma marca
cultural de Guimarães, “já não apenas
centrada no peso da sua história e no
seu património” mas antes na sua dinâmica cultural que “projeta a imagem
de Guimarães no país e no mundo,
com um imenso retorno financeiro e
de notoriedade”.
AFLUÊNCIA A DESCER
Preocupante, admite aquele autarca, é
a redução que se verifica, embora não
muito significativa, quer no número de
espetáculos quer de afluência. Consequência, diz, de três factores, entre os
quais o “efeito ressaca” da CEC - a um
período de abundante oferta cultural
segue-se “alguma necessidade de distanciamento” do público. Por outro lado,
“as dificuldades e constrangimentos
financeiros não permitem tanta ousadia
em termos de programação nem um
planeamento atempado”. Uma última
explicação reside na austeridade que
o País atravessou nos últimos quatro
anos e que teve fortes repercussões
na cultura.
Há ainda uma razão complementar e
que se prende com a concorrência. Se
o CCVF consegue, apesar de tudo, ter
prestações que o colocam acima de
salas mais próximas, como o Theatro
Circo de Braga e a Casa das Artes de
Famalicão, já o “reavivar” da atividade

cultural do Porto, com uma programação regular e diferenciada, na linha
estética seguida por Guimarães, tem a
sua quota-parte na erosão de público.
José Bastos alude a um estudo da
própria Oficina segundo o qual 54 por
cento do público do CCVF era de fora
de Guimarães, e desses, 40 por cento
da Área Metropolitana do Porto. “Se
hoje, no Porto, há propostas na linha
do que fazia o CCVF, é natural que haja
uma redução do público dessa região”,
conclui o vereador.
Esta é a realidade e não há formas de a
contornar, a não ser por vias mais sinuosas como a manipulação do número de
espetadores. “Nunca fizemos isso. Só
podemos trabalhar com transparência,
assumir que houve uma diminuição,
perceber as razões e fazer tudo para
inverter essa realidade”, afirma o responsável pela Cultura no município,
realçando, porém, que “o resultado de
um projeto não se mede apenas pelo
número de entradas”.
Há outras dimensões mais profundas e
basilares do trabalho do CCVF, como o
que está a ser feito pelo Serviço Educativo na formação de públicos. Um dos
exemplos, aponta Bastos, é o projeto
“Mais 2” que leva artes performativas
às escolas. “É um trabalho com continuidade que acabará por dar resultado.
Os números são importantes e determinantes, mas não os únicos factores

de ponderação na hora do balanço”,
considera José Bastos.
MUITA CAUTELA
Outra das consequências do pós-CEC,
e em grande medida das dificuldades
de financiamento com que se depara A
Oficina, foi a reestruturação da equipa.
Sem a dinâmica exigida para 2012, a
estrutura estava sobredimensionada,
defende José Bastos. Isso levou à redução do número de colaboradores,
mediante um processo de rescisões.
“Há uma Guimarães antes e outra depois de 2012. A CEC ensinou-nos muito,
acima de tudo permitiu-nos fazer uma
avaliação da realidade de Guimarães
hoje e definir uma estratégia para o
futuro que será posta em prática logo
que esteja sanada a dificuldade com o
enquadramento legal”. E isso passará,
por exemplo, por definir um diretor
artístico para o CCVF, tal como existiu
desde a sua abertura até 2013. Poderá
ser uma pessoa convidada ou alguém
da própria estrutura, mas mais do que
o nome do diretor, importa definir o reposicionamento do CCVF e de A Oficina.
“A solução será divulgada a seu tempo,
logo que esteja garantido o normal
financiamento do CCVF”, garante José
Bastos.
Até lá, a programação para o próximo
ano está “muito condicionada” e a ser
trabalhada “com alguma cautela”.
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Expo Clássicos
Em Guimarães
A Expo Clássicos - Salão de Automóveis e Motos Antigos de Guimarães regressa ao
Multiusos de Guimarães para a sua oitava edição. A exposição realiza-se nos dias 24 e
25 de outubro de 2015 e terá como atrativo central uma Mostra de Transportes Públicos
de Passageiros com a apresentação de veículos clássicos que voltam à estrada décadas
depois de terem feito a história ao serviço de companhias e empresas portuguesas que
permanecem na memória de muitos.

A

Expo Clássicos é uma
organização conjunta da
Tempo Livre CIPRL e Clube
de Automóveis Antigos de
Guimarães (CAAG), contando com o apoio da Câmara Municipal de
Guimarães e a parceria de diversas entidades públicas e privadas, destacandose, na edição de 2015, a colaboração
da ANTROP – Associação Nacional
de Transportadores Rodoviários de
Pesados de Passageiros que realizará
o seu fórum nacional em Guimarães,
na mesma data, da ARRIVA Portugal,
da Pinto Lopes Viagens e de colecionadores particulares.
A par da exposição central - em que se
pretende apresentar um conjunto único
de relíquias únicas - serão assinaladas
efemérides de marcas e modelos que
completam 30, 40, 50 ou 60 anos de
idade.
O anel de galerias, no primeiro piso do
Multiusos de Guimarães, está inteiramente reservado para a presença de
expositores (comércio de peças, motociclos e velocípedes com e sem motor,
automobilia).
Em simultâneo, o certame conta com a
realização de passeios e concentrações
de clubes de automóveis e motos antigos

de diferentes pontos do país.
E para acrescentar envolvimento com o
público, a organização vai disponibilizar
um autocarro clássico dos anos 40 que
fará, durante os dois dias da exposição,
um circuito permanente e gratuito entre
o centro da cidade e o Multiusos de
Guimarães.
No calendário nacional de eventos associados à cultura dos clássicos, a Expo
Clássicos diferencia-se pelas exposições
temáticas, oferecendo ao público visitante a oportunidade de contactar com
a história automóvel durante dois dias.
A Expo Clássicos já apresentou em
Guimarães “Os Carros da Presidência”
(2012, com a colaboração do Museu da
Presidência), “Clássicos Desportivos”
(2013, integrado na celebração do título
Guimarães Cidade Europeia do Desporto
e que contou com a colaboração de expilotos de ralis, clubes e colecionadores
particulares) e a exposição “Clássicos
Militares” (2014, exposição que assinalou os 40 anos do 25 de abril e o primeiro
centenário da I Guerra Mundial, em
colaboração com a Associação Nacional
de Veículos Militares e Associação 25
de Abril).
A Expo Clássicos conquistou o seu espaço e apresenta-se hoje como um evento

importante na promoção e divulgação
dos automóveis e motos clássicos, da
sua história, do seu valor patrimonial e
na valorização dos sectores de atividade
associados à cultura dos clássicos.
A excelente e crescente participação
do público e dos expositores confirma
o certame como uma referência, algo
que entusiasma e motiva a organização

no sentido de surpreender a cada nova
edição.
A Expo Clássicos tem o apoio da Câmara
Municipal de Guimarães e o patrocínio
da Lameirinho, Decathlon e FNAC, sendo media partners a Topos & Clássicos,
Motor Clássico, Auto Vintage, Rádio
Santiago, O Comércio de Guimarães,
Desportivo de Guimarães e Guimarães TV.

MUSEU DO TRANSPORTE
O Museu do Transporte estará
presente na Expo Clássicos com três
dos autocarros que figuram na sua
exposição permanente no Santoinho.
Na próxima edição do ARRIVA Jornal
uma reportagem levá-lo-á a conhecer em
pormenor este espólio.
O Museu do Transporte da Fundação
Santoinho pretende dar a conhecer a
evolução dos transportes nos últimos
séculos, desde a utilização de veículos
de tração animal até à motorização,
realçando a importância dos transportes,
especialmente do transporte público
de passageiros, como atividade
dinamizadora das comunidades, da
inclusão social e da economia local.
António Cunha, fundador da AVIC,
sempre esteve ligado aos transportes,

sendo pioneiro em muitas atividades
deste sector desde a década de 40 do
século XX. Nos anos 50 obteve as
primeiras duas licenças em Portugal
para transporte em aluguer turístico
e, já a partir dessa década, organizou
excursões turísticas em autocarro para
vários países da Europa. Foi assim,
através da sua paixão pela atividade, que
se preservaram as peças agora expostas.
A Fundação Santoinho pretende
conservar para as gerações futuras todo
este património, material e imaterial,
evitando a dispersão destas raras peças,
dinamizando e promovendo diariamente
com a sua atividade eventos e ações
de forma a potenciar a integração da
comunidade e a atratividade da região do
Alto Minho. (Texto de Ivo Cunha)
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No âmbito da candidatura a Capital Verde Europeia 2020

Guimarães com
(ainda) mais
Mobilidade
Não é que já não a tenha. Mas Guimarães resolveu, no passado mês de setembro, promover
com ainda mais afinco a sua vertente da mobilidade. Durante a denominada “Semana
Europeia da Mobilidade”, uma campanha anual sobre mobilidade urbana sustentável,
organizada com o apoio da Direção Geral para o Ambiente e Transportes da Comissão
Europeia, Guimarães cumpriu o objetivo de apresentar e promover medidas de transporte
sustentáveis e convidar os seus cidadãos a experimentarem alternativas ao uso do carro.

N

o âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2015,
Guimarães desenvolveu
um conjunto de ações para
a consciencialização da
população sobre os impactos do atual
funcionamento do sistema de transportes, basicamente centrado no carro,
e a necessidade de mudança para
meios alternativos. Ações que tiveram
a coordenação da Unidade Operacional
Transporte Local integrante da Unidade
de Missão da Candidatura de Guimarães
a Capital Verde Europeia 2020.

DE TUDO UM POUCO
Houve literalmente de tudo um pouco.
Cinema ao ar livre, passeio noturno
de bicicletas, música no centro da
cidade, exposição de veículos híbridos,
conferências e atividades desportivas.
E, claro, teatro num autocarro, uma
iniciativa com a assinatura da ARRIVA
[ver páginas 4 a 9].
De 16 a 22 de setembro, basicamente
Guimarães convidou os residentes
e visitantes a descobrir alternativas
ao uso do carro. Várias associações
e empresas realizaram uma série de

eventos que decorrem ao longo de toda
a semana, como concursos de fotografia
e curta-metragem, atividades plásticas
e percursos de bicicleta com orientação mecânica. No dia 17, as atividades
arrancaram no edifício da ARRIVA em
Pinheiro onde decorreu a apresentação
do Teatro Bus. Nesse mesmo dia, o Largo
da Oliveira transformou-se numa sala de
cinema ao ar livre.
Na sexta-feira, dia 18, o Centro Histórico
recebeu durante o dia duas atividades
de sensibilização. Nas Portas da Villa,
decorreu o “Final Countdown”, onde

“

A semana
encerrou a 22 de
setembro com
uma conferência
sobre a temática
“Território e a
Mobilidade

um conjunto de crianças sensibilizou os
condutores para a velocidade através da
ação “30 no meu bairro”. Em simultâneo,
arrancou uma exposição dedicada a veículos híbridos e elétricos que se manteve
no local até domingo, dia 20. À noite, os
vimaranenses puderam juntar-se a um
passeio noturno de bicicleta pelas ruas
da cidade. Houve ainda uma demonstração de bicicletas elétricas.
As atividades desportivas deram mote à
manhã de sábado. O Largo do Toural, a
Praça de S. Tiago e o Largo da Oliveira
receberam uma série de atividades desportivas que deram mais vida à cidade.
Mais tarde, o Largo da Oliveira recebeu
a iniciativa “Guimarães e Mobilidade”,
uma ação que pretendeu unir os conceitos de café e ambiente. O convívio
continuou às 17 horas com uma “Green
Sunset”, na Praça de S. Tiago. O Teleférico de Guimarães foi o ponto central
da iniciativa “A Penha é Nossa”. Os
participantes subiram gratuitamente de
teleférico, para depois descerem numa
caminhada até ao Parque da Cidade.
No domingo de manhã, dia 20, um conjunto de bandas locais invadiu a Alameda
S. Dâmaso para várias performances
musicais. Durante o fim de semana, o
comércio abriu as suas portas. O Campo
de Jogos de Atães transformou-se numa
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com início no Campo de S. Mamede. Entretanto, no Jardim do Paço dos Duques,
o Mercadinho prometeu animar a cidade.
No dia 21, o Laboratório da Paisagem foi
o palco para a apresentação do projeto
Pedibus e da Rota dos 20, cujo enfoque
foi a comunidade educativa. Com o
projeto Pedibus, pretendeu-se transmitir
aos jovens vimaranenses boas práticas
de segurança rodoviária, permitindo que
estes façam o percurso casa/escola a pé
e num ambiente seguro. Os alunos receberam, neste dia, um marcador de livros
“Pai, Conto contigo”. À noite, foi contada
a história da cidade em passo de corrida,
com saída da Plataforma das Artes.
A semana de atividades encerrou na
terça-feira, 22 de setembro, no auditório
da Fraterna, com uma conferência que
se debruçou sobre a temática “Território
e a Mobilidade”.
MAIS UM PASSO NA CANDIDATURA
A CAPITAL VERDE
Em declarações ao ARRIVA Jornal, Amadeu Portilha, vice-presidente da Câmara
de Guimarães, assumiu que a candidatura
da cidade vimaranense a “Capital Verde
Europeia 2020” é o “processo mais difícil e

exigente onde estamos envolvidos”. Digamos que é o entrar na Liga dos Campeões
das cidades europeias, disse o executivo
na conferência de imprensa que antecedeu esta Semana da Mobilidade. “O título
de Capital Verde está destinado a grandes
cidades europeias e quase todas no Norte
da Europa onde a proteção do ambiente
e da natureza e a consciência cívica está
mais apurada. Por isso é que desde o
primeiro momento dissemos que precisávamos de algum tempo para preparar o
caminho e contar uma história”. História
que Amadeu Portilha quer ver (bem) contada daqui a dois anos, quando tiverem
de apresentar formalmente a candidatura
em Bruxelas. Uma história que o executivo
acredita ir ser de sucesso. “Não queremos
esconder nada. Somos uma cidade média
portuguesa, um pequeno ponto à escala
europeia, mas muito ambiciosos”. Uma
ambição já antes materializada no facto
de Guimarães ter sido Capital Europeia
da Cultura e Cidade Europeia do Desporto.
“Temos o know-how, temos a vontade e o
envolvimento da comunidade para fazer
essa candidatura”. E esta Semana Europeia da Mobilidade 2015 foi (apenas) mais
um passo nesse sentido.

CAFÉ COM (BOM) AMBIENTE

pista de corrida onde os participantes
poderam optar pelas modalidades de 12
ou 17 quilómetros. Mais tarde, o Toural
e a Alameda de S. Dâmaso receberam

uma concentração de ciclistas, que
fizeram um passeio para apelar ao Dia
sem Carros. À mesma hora, teve início
a caminhada e mini-maratona da APCG,

No sábado 19, um dos acontecimentos mais informais da Semana da
Mobilidade foi o denominado “Café com Ambiente”, cujo tema de fundo foi a
mobilidade na cidade.
Moderado pelo Arquiteto Paulo Castelo Branco, contou com a participação
de Manuel Oliveira, da ARRIVA, de elementos da Associação de Ciclismo
do Minho, da ERDAL, da Associação Vimaranense para a Ecologia, ACIG,
Associação Portuguesa de Deficientes, Get Green e TUG, Transurbanos de
Guimarães.
Desde as ciclovias, o ciclismo recreativo ou como meio de transporte,
acessibilidades, meios urbanos, cuidado no desenvolvimento de obras ou
edifícios de forma a garantir uma acessibilidade melhorada até à evolução dos
meios de transporte público coletivo, bem como na evolução na sua mecânica
de forma a garantir uma crescente qualidade de emanações, houve uma
interligação entre os temas, sendo a sua exposição facilitada pelo moderador
que em conjunto com as pessoas que assistiram garantiu um muito interessante
conjunto de questões de extremo valor no momento em que vivemos numa
cidade que se preocupa fortemente com estas questões e que não quer só
parece-lo, deseja também honradamente ser Capital verde Europeia.

pub
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AMI | Hospital Privado de Guimarães
AMI | Casa de Saúde de Guimarães

pub

Problemas
oftalmológicos
Leve o seu filho ao Oftalmologista antes de iniciar as aulas.
Disso poderá depender o sucesso escolar dele!

N

o que toca aos problemas
oftalmológicos pertinentes
à idade pediátrica, a ambliopia, vulgarmente conhecida
como “olho preguiçoso”, é,
sem dúvida, a patologia mais preocupante.
Caracteriza-se por um subdesenvolvimento da visão de um ou ambos os olhos,
que deve ser precocemente identificado
e corretamente tratado, pois, caso contrário, o défice visual poderá tornar-se
permanente, mesmo que, mais tarde, a
causa inicial seja corrigida. Este aspecto
é particularmente importante, pois, na
maioria dos casos, o défice visual é unilateral, pelo que muitas vezes o problema
passa despercebido quer aos pais quer às
próprias crianças afetadas, pois graças
ao “olho bom” não sentem dificuldade
visual nas suas tarefas.
A prevenção é um grande aliado ao diagnóstico precoce, pelo que se recomenda
que qualquer criança deva fazer a primeira avaliação oftalmológica entre os três
e os cinco anos de idade, sendo que o
momento mais oportuno será influenciado pela presença de sintomas sugestivos
tais como: estrabismo ou seja qualquer

desalinhamento do olhar, mesmo que
intermitente; posturas visuais invulgares,
como, por exemplo, a aproximação a objetos (televisão, livros,…), “olhar de lado”
ou com inclinação persistente da cabeça;
a presença de qualquer opacidade ou
anomalia pupilar deve também chamar
imediatamente a atenção dos pais; bem
como história familiar de miopia, hipermetropia ou astigmatismos altos.
Muitas vezes, os sinais podem até ser
subtis e não imediatamente atribuídos à
visão, tais como dificuldade de aprendizagem, nomeadamente na leitura ou escrita
ou até dificuldade de concentração na
sala de aula.
Efetivamente, ao longo do tempo, vários
estudos têm apontado existir uma relação
entre o desempenho escolar e a qualidade da visão, estimando-se que 80%
dos estímulos implicados no processo
de aprendizagem dependem de uma
adequada função visual.
Os dados mais recentes no nosso país
indicam que uma em cada cinco crianças em idade escolar apresenta défices
da visão, o que significa que temos uma
percentagem importante de crianças que
devem ser avaliadas pelo médico oftal-

mologista de forma a garantir que o seu
sucesso escolar não será comprometido
por défices de visão.
Na verdade, na idade pediátrica, as principais causas de baixa visão e consequentemente ambliopia devem-se a: presença
de erros refractivos altos (miopia, hipermetropia, astigmatismo), nomeadamente
quando assimétricos entre os dois olhos
(anisometropia); desenvolvimento de estrabismo especialmente quando o desvio
surge precocemente (antes dos 2 anos de
idade) e afeta sobretudo um dos olhos; e
ainda menos frequente. mas com consequências severas. são as opacidades
dos meios ópticos (cataratas pediátricas
ou hipotransparências da córnea). O tratamento passa pelo uso de óculos com
lentes adequadas à obtenção da melhor
acuidade visual, sendo que nos casos
mais graves será necessário recorrer à
terapia oclusiva (pensos oculares) por
um período de tempo variável, de forma
a permitir o desenvolvimento visual do
olho amblíope. Nos casos de maior
complexidade (estrabismos, cataratas,
patologia vítreo-retiniana) só a cirurgia
poderá melhorar a função visual.
Concluindo, é fundamental detetar

MARCAÇÃO
DE CONSULTAS
AMI | Hospital Privado de
Guimarães
Alameda dos Desporto
Santiago de Candoso
4835-235 Guimarães
T. 253 420 330
AMI | Casa de Saúde de Guimarães
Rua Paulo VI, nº 337
4810-508 Guimarães
T. 253 420 430
precocemente os principais problemas oftalmológicos das crianças, pois
podem afetar não só a sua visão futura, mas também influenciar aspetos
comportamentais das suas atividades
diárias. Sendo assim, é compreensível
a importância de uma primeira consulta
oftalmológica exaustiva de forma a
diagnosticar e tratar adequadamente
as patologias oculares, permitindo
otimizar o melhor possível a função
visual, bem como o desenvolvimento
das capacidades e comportamentos
dependentes da visão.
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TAXCA

“O povo pediu,
a Badalhoca aderiu”
É no Porto, o novo espaço onde se podem comer as melhores sandes do mundo, pronto, as
melhores sandes do norte, e chama-se Taxca! Bem conhecidas, as deliciosas sandes da D.
Maria de Lurdes, são uma referência na gastronomia nacional.

A

casa original é em Ramalde
- A Badalhoca - e é um espaço incontornável para quem
aprecia petiscos, fazendo
parte do roteiro de tascas do
norte, e do país. Esta designação vem do
tempo em que este espaço não era da D.
Maria de Lurdes. Nessa altura, antes de
1965, parece que as sandes eram servidas em papel de jornal e o chão forrado
de restos, tudo o que lá caía.
Mas já nessa altura o presunto era muito
famoso, assim como a língua afiada da
proprietária, que muito faziam atrair a
clientela.
Atualmente, de badalhoco este espaço
não tem nada, pelo contrário. Parece que
vamos entrar para um grande tonel de
vinho, uma vez lá dentro há um espaço
acolhedor, decorado como uma tasca
antiga, com as barricas a servir de mesas e balcões corridos. Há presuntos e
toda uma panóplia de iguarias, preparadas para fazer sandes inesquecíveis para

o seu palato: rojões, panados, salpicão,
morcela, tripas, bucho, iscas de bacalhau... E um pão maravilhoso, sempre
fresco, vindo da padaria mesmo ali ao
lado. E continua a haver uma língua
espirituosa, a da D. Lurdes, não fosse
ela uma mulher do norte. Se a quiser
provocar, basta dizer-lhe que o Boavista
não é o melhor clube do mundo!
E depois há o vinho. Espadal, fresquinho.
E sabe mesmo bem!
Com tanto sucesso, a expansão era
inevitável.
Bem no coração da Baixa do Porto há,
desde 2013, a Taxca, na Rua da Picaria.
Andava há algum tempo para lá ir, pelas
sandes, é claro, mas não sabia que ia
encontrar uma tasca moderna, cheia de
gente, com uma decoração super trendy
e um grande enfoque nos petiscos e os
imensos presuntos artisticamente pendurados, a tentar-nos, qual pecado capital.
“O povo pediu, a Badalhoca aderiu”.
Assim de pode ler no vidro à entrada do

espaço que resultou de uma parceria
entre os irmãos Tiago e Hélio Sequeira
e a D. Lurdes, que já eram amigos da
família.
Depois de passarem uns tempos a
aprenderem todos os segredos, Tiago e
Hélio lançaram-se ao desafio e a Taxca
abriu. Provei e comprovei, o “curso”
foi tem tirado, estavam deliciosas as
minhas sandes. Optei por presunto e
Queijo da Serra, iscas de fígado com
cebolada, rojões e pela “tradicional”
bifana. Fiquei com os olhos em bico por
uma sandes de alheira e ovo, mas já não
aguentava provar mais nenhuma!
Para a próxima vou fazer dieta uns dias
antes e não vou perder as Papas de
Sarrabulho. Há ainda muitos petiscos
caseiros. Difícil é escolher, até porque
os preços são mesmo muito acessíveis,
sopa a 1,5 euros, sandes a 2 euros e
caneca de vinho a 1 euro... Tudo muitíssimo saboroso e bem servido. Quem é
que pode resistir?

“

Uma tasca
cheia de gente,
com grande
enfoque nos
petiscos e
os imensos
presuntos
artisticamente
pendurados, a
tentar-nos, qual
pecado capital.

TAXCA
Rua da Picaria, 26 - Porto
T. 222 011 807
Segunda-feira e Terça-feira das
12:00 às 22:30
Quarta-feira, Quinta-feira,
Sexta-feira e Sábado
das 12:00 às 02:00
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COGUMELOS PARIS RECHEADOS
Ingredientes
Cogumelos Paris
Cebola picada
Alho picado
Pão ralado
Queijo parmesão
Salsa picada
Sal e pimenta
Azeite virgem
Água ou caldo de carne

Preparação
Limpe os cogumelos, retire os talos, deixe
espaço para rechear, junte sal e acomode-os
em uma forma untada com azeite, reserve.
Numa frigideira coloque azeite, cebola e
alho e refogue ligeiramente, adicione os
cogumelos, refogue mais um pouco, acrescente a água ou caldo (3 c. sopa). Desligue
o fogo, junte pão ralado, queijo ralado, salsa
e misture bem. Tempere com sal e pimenta.
O recheio deve ficar uma pasta meio esfarelada, recheie os cogumelos e leve para assar
em forno pré-aquecido, 10/15 minutos.

Cogumelos
Baixos em calorias, ricos em fibras e proteínas, os
cogumelos são excelentes para uma dieta rica, saborosa
e de alto valor nutritivo.

C

om elevado teor de água, entre 80 a 90%, os cogumelos comestíveis são
historicamente um petisco muito apreciado pelo sabor mas também
pelo elevado valor nutritivo. Tem baixo teor calórico, é rico em fibras,
proteínas, de fácil digestão, baixo em gorduras e hidratos de carbono.
Muito apreciado pelos nutricionistas para uma dieta saudável, como
até para perder peso, já que são um bom substituto de produtos de origem animal,
bom para regimes vegetarianos e outros.
Fósforo e potássio são alguns dos minerais com teores elevados nos cogumelos,
no entanto não são uma fonte de vitaminas, apresentando ainda assim vitamina D,
PP e do complexo B (em particular de folatos).
São conhecidas aproximadamente 2.000 espécies de fungos produtores de cogumelos comestíveis, na sua maioria sapróbias (decompositoras) e micorrízicas (que
vivem em associação com espécies vegetais), povoando diversos habitats.
Na gastronomia podem ser usados de mil e uma maneiras, em sopas, entradas
frias e quentes, pratos de carne, com mariscos, em quiches, salgados... E podem
ser adquiridos frescos ou desidratados, numa grande variedade.
Use a imaginação. Deixamos algumas dicas!

COGUMELOS SALTEADOS AO VINHO
Ingredientes
500g de cogumelos Paris
2 colheres (sopa) de cebola
picada
1 colher (sopa) de manteiga
60ml de vinho branco seco
2 colheres (sopa) de cebolinha e salsa picada
Sal e pimenta

Preparação
Numa frigideira aquecida coloque a manteiga, adicione a cebola e refogue ligeiramente, adicione os cogumelos limpos e
cortados em 4 partes, refogue por aproximadamente 5 minutos, adicione o vinho
branco e mexa até evaporar, adicione sal e
pimenta. Desligue o fogo, polvilhe as ervas
picadas e sirva.

AGOSTO-OUTuBRO 2015 ARRIVA JORNAL 39

CREME DE ABÓBORA E FUNGHI SECCHI
Ingredientes
20 g de funghi secchi
1 chávena de água a ferver
1/2 cebola média picada
1 colher de sopa de manteiga
500 g de abóbora em cubos
1/2 cebola média
1 dente de alho
2 ramos de salsa
1 l de água
Sal

Preparação
Num recipiente coloque os cogumelos e água
a ferver por 30m. Leve ao fogo uma panela com
água, meia cebola, alho, salsa, abóbora, sal e
deixe ferver. Depois escorra e reserve. Descarte
os temperos da fervura e mantenha o caldo
na panela. Retire os cogumelos e esprema-os.
Peneire e reserve o caldo. Corte os cogumelos,
aqueça a frigideira, junte manteiga, cebola e os
funghis e comece a dourar, quando começar a
secar junte caldo, deixe secar, repita. No liquidificador coloque os cogumelos, a abóbora, o
caldo da abóbora e bata até obter um creme liso.

HAMBÚRGUER DE SHIMEJI COM PÃO CASEIRO
Ingredientes
1100 kg de carne picada
300 g de cogumelos shimeji
2 cebola roxas em rodelas
3 colheres (sopa) de manteiga
100 ml de molho de soja
12 fatias de queijo cheddar
Azeite Virgem
Sal e pimenta q.b.

Preparação
Coloque a carne picada numa tigela, tempere
com sal, pimenta e um fio de azeite.
Modele 6 hambúrgueres de aproximadamente
180g cada, acomode-os numa travessa e refrigere 20 minutos. Numa panela wok refogue
cogumelos e cebola em manteiga. Acrescente
o molho de soja e cozinhe até reduzir. Ponha os
hambúrgueres numa frigideira e deixe dourar,
coloque uma fatia de queijo cheddar e deixe-o
derreter. Emprate como na fotografia.

MANDIOCA COM CARNE E SHIMEJI
Ingredientes
500g de mandioca
1/4 chávena de leite
1/4 chávena requeijão
300g de alcatra em cubinhos
1 cebola e 1 alho grandes
Alecrim, salsa, sal e pimenta
molho de tomate q.b.
30ml de vinho branco seco
Azeite Virgem, manteiga
Queijo parmesão
200g de cogumelos shimeji
Manteiga e molho soja

Preparação
Cozinhe a mandioca com sal, amasse e misture
com requeijão e leite. Numa frigideira ponha
azeite, os cubinhos de carne a selar, junte cebola, alho e alecrim. Regue com o vinho branco,
coloque molho de tomate, integre os ingredientes e reserve. Em panelinhas untadas, ponha
uma camada de carne com molho, cubra com
o puré de mandioca, espalhe queijo parmesão e
leve ao forno a gratinar. Numa frigideira coloque
manteiga e cogumelos, deixe-os dourar, junte
o molho de soja e a salsa picada. Acrescente
às panelinhas.

MEDALHÃO COM CROSTA DE COGUMELOS
Ingredientes
4 medalhões do lombo (de 180
a 200g)
Azeite, sal e pimenta
300 g de cogumelos
1/2 cebola picada
5 colh. (sopa) de iogurte grego
2 colh. (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de manteiga
Cebola picada
Azeite virgem

Preparação
Aqueça uma frigideira, junte manteiga, refogue a
cebola e os cogumelos picados. Com o fogo baixo,
coloque o iogurte grego e a farinha, mexendo muito bem, este processo resultará em um mistura
pastosa. Adicione sal e pimenta e desligue o fogo,
acrescente a cebolinha e reserve. Para preparar os
medalhões, tempere com sal e pimenta. Aqueça
muito muito bem uma frigideira, adicione óleo e
sele bem todos os lados da carne. Use forminhas
e emprate como na fotografia.
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vinhos
texto Maria Helena Duarte
fotografias D.R.
Revista Paixão pelo Vinho
seja responsável, beba com moderação

Casa das Torres

O Douro no seu melhor
A Quinta das Torres está situada à entrada da freguesia de Oliveira, a cerca de 4,5km da
cidade do Peso da Régua, em plena Região Demarcada do Douro (Baixo Corgo), no interior
da antiga Zona de Vinhos de Feitoria demarcada em 1756 pelo então Marquês de Pombal.
Faz parte também da atual sub-região do Douro, objecto da recente classificação como
património mundial por parte da UNESCO.

A

Quinta das Torres é uma
Quinta tradicional do Douro pertença da família dos
atuais proprietários há várias gerações, sendo António Caetano de Sousa e Faria Girão
a liderar a equipa, apoiado por Luís
Rodrigues na enologia.
recentemente, a imprensa reuniu-se
para provar os vinhos numa animada
mesa, no restaurante O Nobre, em
Lisboa.
Em prova estiveram 9 vinhos, entre brancos, rosados e tintos, de ambas marcas
– Sedinhas e Consensual. Foi um tour
memorável, uma viagem de sentidos
pelo que de melhor o douro tem para oferecer. E a ementa proposta pelo Sr. Nobre
também fez as delícias dos presentes:
sopa de santola, lombinho de peixe galo
com maçã, vitela estufada e bolo de
chocolate com sopa dourada. Pena que
estas letras que acabei de escrever não
se possam cheirar... e saborear!
Provamos o Sedinhas branco Reserva

2013; o Consensual branco Reserva
2013; Consensual rosé 2013; Consensual
Justa Nobre tinto 2009 (exclusivo no
restaurante O Nobre); Consensual tinto
Unoaked 2013; Sedinhas tinto Reserva
2011; Sedinhas tinto Grande Reserva
2011; Consensual C16 tinto Grande
Reserva 2012 (com 16,5% de Vol. Álc.);
e Consensual tinto Top Premium Vinhas
Velhas 2011, do qual só foram feitas
3000 garrafas de 0,75 L e 600 garrafas
magnum.
Uma experiência destas tinha de ser
partilhada e, por isso mesmo, na página
seguinte encontra a nossa apreciação de
alguns destes vinhos.
A Quinta das Torres tem cerca de 30
hectares de vinha em socalcos, implantados em terrenos xistosos, de
acentuada inclinação e com exposição
sul/poente. As uvas são produzidas
em regime de “produção integrada” no
âmbito das “medidas agroambientais”,
no estrito respeito por todas as normas
e dispositivos ambientais, nacionais e

comunitários em vigor.
“Tradição na Modernidade”, é o lema defendido nesta casa, sinónimo de prazer e
de bom gosto que, ao longo de gerações,
os proprietários desta Quinta têm tentado manter nestas terras centenárias.
O Turismo de Habitação é, aqui, também
levado muito a sério.
Com efeito, em 1740, o sexto avô
dos atuais proprietários, Doutor José
António de Sousa e Faria, Doutor em
Direito, Cavaleiro da Ordem de Cristo
do Dezembargo de Sua Majestade
El-Rei D. João V, mandou construir, na
Quinta das Torres, a Casa das Torres,
atualmente Casa das Torres de Oliveira,
um bonito Solar convertido hoje numa
confortável unidade de Turismo de Habitação/Rural. É de resto esse 6o avô,
conhecido também por SEDINHAS,
pela especial predileção que mostrava
por trajes de seda, que viria a dar com
esse seu diminutivo o nome a um dos
vinhos atualmente comercializados
pela Quinta das Torres.

“

“Tradição na
Modernidade”,
é o lema
defendido nesta
casa, sinónimo
de prazer e de
bom gosto que,
ao longo de
gerações, os
proprietários
desta Quinta
têm tentado
manter.
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Vinhos “Consensualmente”
muito bons!

CONSENSUAL
RESERVA 2013

CONSENSUAL
UNOAKED 2013

CONSENSUAL
TOP PREMIUM
VINHAS VELHAS 2011

SEDINHAS
GRANDE RESERVA 2011

SEDINHAS
RESERVA 2011

Região: Douro
Castas: Malvasia Fina, Viozinho, Moscatel Galego Branco
Produtor: António Caetano de
Sousa Faria Girão
Enólogo: Luís Rodrigues
Alc.: 13,5%
Preço: 4,90 euros
Nota de prova
Brilhante cor amarelo citrino,
revela aspeto límpido.
O aroma é marcado pela notas de frutos tropicais e notas
florais, muito harmonioso e
distinto.
Na boca mostra bom corpo
e volume, boa acidez, fruta
cativante e ligeiro citrino, harmonizada com madeira subtil
que deixa notas de especiarias
e um final prolongado.

Região: Douro
Castas: Tinta Roriz, Tinta
Barroca, Touriga Nacional,
Touriga Franca
Produtor: António Caetano de
Sousa Faria Girão
Enólogo: Luís Rodrigues
Alc.: 13,5%
Preço: 4,5 euros
Nota de prova
Sedutora cor rubi concentrada
e de aspeto limpo.
Interessante no nariz, com notas frutadas diretas, destaque
para os frutos vermelhos.
Revela boa estrutura na boca,
o sabor é muito harmonioso,
tem acidez correta, taninos
macios, mantém a fruta e deixa um final longo e saboroso.

Região: Douro
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta
Roriz, Tinta Barroca, Bastardo,
Tinta Francisca, Tinta Amarela,
Souzão
Produtor: António Caetano de
Sousa Faria Girão
Enólogo: Luís Rodrigues
Alc.: 13,5%
Preço: 24 euros
Nota de prova
Rubi concentrado. Aroma complexo, rico e cativante, notas
de frutos maduros, destaque
para ameixa preta, compota de
mirtilos, notas resultantes do
estágio em madeira. Excelente
estrutura, corpo e volume; boa
acidez, taninos firmes mas
polidos, frutado, notas de especiarias, folha de tabaco, chá
preto e baunilha, final de boca
muito longo.

Região: Douro
Castas: Tinta Roriz, Tinta
Barroca, Touriga Nacional,
Touriga Franca
Produtor: António Caetano de
Sousa Faria Girão
Enólogo: Luís Rodrigues
Alc.: 15%
Preço: 10 euros
Nota de prova
Com bonita cor rubi concentrada, mostra-se de aspeto
limpo. O aroma é fantástico!
Exuberante e intenso. Mostra
notas de amoras e ameixas
pretas bem maduras e madeira muito bem integrada e elegante. O sabor é envolvente,
com excelente acidez, taninos
firmes mas aveludados e promissores. Na boca tem bom
corpo e volume, termina com
notas de cacau, baunilha e
especiarias, bem prolongado.

Região: Douro
Castas: Tinta Roriz, Tinta
Barroca, Touriga Nacional,
Touriga Franca.
Produtor: António Caetano de
Sousa Faria Girão
Enólogo: Luís Rodrigues
Alc.: 13,5%
Preço: 6,5 euros
Nota de prova
De cor rubi, tem aspeto limpo.
Aroma predominante em notas
de frutos maduros, compotados, como ginjas e cerejas,
amoras e mirtilos, baunilha.
Na boca tem boa estrutura,
bem definido, com notas
frutadas em harmonia com a
madeira, acrescenta nuances
de cacau e ligeira especiaria,
bons taninos, acidez correta,
deixa um final de boca prolongado e cativante.
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B

boa forma
Fonte ciencias-e-saude.blogspot.pt
Fotografia Shutterstock

Danças de salão

Os benefícios
da dança
Os benefícios da dança como uma atividade física são bem conhecidos: flexibilidade, melhoria do condicionamento
aeróbico, aprimoramento da coordenação motora e perda de peso, socialização, combate à depressão e à timidez, alegria,
autoestima elevada e disposição para encarar as dificuldades do dia-a-dia são apenas algumas das transformações que se
nota em quem se arrisca a adentrar o mágico mundo da dança.

M

ais do que técnica, para
dançar é preciso sentimento – e isso o ser humano tem de sobra. Ao
ensaiar os primeiros passos, a pessoa desprende-se dos medos
e preconceitos e vê seu estilo de vida ser
transformado pouco a pouco.
Emagrecer com qualidade de vida envolve três fatores básicos: físico, nutricional
e emocional. A integração eficaz e progressiva desses fatores é imprescindível
para se conquistar e manter um corpo
saudável.
Muita gente na ânsia de perder peso prefere buscar resultados rápidos. Porém,
resultados aparentemente milagrosos
tendem a ser de curta duração. Se não
houver mudança efetiva de hábitos, mesmo que a pessoa emagreça, em pouco
tempo voltará a engordar.
A dança de salão constitui uma boa

alternativa para quem deseja se reequilibrar emocionalmente e ao mesmo
tempo queimar calorias para emagrecer
ou não engordar. Dança de salão é o
nome genérico que se dá às formas de
dança em par, isto é, a pessoa não pode
dançar sozinha, necessita da companhia
de uma outra, com a qual manterá sempre contato físico. Entre outros, samba,
cha-cha-cha, valsa, salsa, merengue e
tango constituem exemplos de ritmos
musicais próprios para danças de salão.
De um modo geral, nota-se uma mudança significativa de comportamento
em pessoas que adquiriram o hábito
de dançar em salões. Há quem passe a viver com menos timidez, mais
autoconfiança, menos insegurança,
mais disposição no dia-a-dia. Por ser
essencialmente uma atividade social, a
dança de salão provoca uma sensação
de bem-estar psicológico. Estimula o

diálogo, permite a troca de experiências
e aumenta a motivação pessoal que, por
sua vez, sempre acabará refletindo-se
nas esferas familiar, profissional etc.
Além de constituir uma atividade prazerosa que serve para se fazer novos amigos
e aliviar tensões do dia-a-dia, a dança de
salão produz fisicamente muitos benefícios: aumenta a frequência cardíaca, estimula a circulação sanguínea, melhora a
capacidade respiratória e queima muitas
calorias em uma só hora de dança.
Quanto maior a habilidade e prática da
pessoa para dançar, maior será seu gasto
calórico, pois seguirá o ritmo com menos
pausas durante a dança.
Hoje em dia a dança de salão está na
moda. Cada vez mais os bares têm
espaços próprios, abrindo espaço para
quem quer dançar. Há muitas escolas
de dança e os ritmos africanos são a
nova tendência.

“

Por ser
essencialmente
uma atividade
social, a dança
de salão
provoca uma
sensação de
bem-estar
psicológico.
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H

horóscopo

BALANÇA
24/09 A 22/10

ESCORPIÃO
23/10 A 22/11

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO
22/12 A 20/01

Um novo ciclo está a começar, libriano.
E promete ser diferente do ano anterior.
Um ciclo mais positivo. Um dos desafios
agora será equilibrar suas necessidades
com as dos outros, sem que ninguém saia
prejudicado, quer a nível pessoal como
profissional. Talvez seja preciso enfrentar
pessoas que lhe são queridas, fazendo
valer a sua vontade e, assim, ser mais feliz.
Vai ter picos de stresse, cuide-se mais.

Um bom momento para se libertar de
coisas, deitar algumas fora, organizar o espaço em casa e também as suas emoções.
Aliás, é um ótimo período para começar
ou intensificar processos de meditação.
As amizades continuam a ser um tema
importante, com possibilidades de conhecer gente nova e se envolver em projetos
diferentes. E que tal começar um projeto
voluntário? Ajudar pessoas está no seu
ADN. Profissionalmente tudo está estável.

É bom repensar um pouco as coisas, sagitariano. Começa agora uma fase importante e decisiva na sua vida. É o momento
de amadurecer, levar as coisas mais a
sério e assumir mais responsabilidades.
Por isso, você deve ter certeza absoluta do
caminho que deseja seguir e de quem são
as pessoas que vão consigo. Fase produtiva
e de novidades no trabalho. Saúde estável.

Período de mudanças e turbulências
profissionais, capricorniano. Possíveis
imprevistos servem para repensar a
dinâmica da sua vida e o quanto está a
conseguir conciliar bem carreira e vida
pessoal. Este é um bom momento para
tirar férias ou planear uma futura viagem,
nem que seja um fim-de-semana alargado em boa companhia. Ótimo período
para começar cursos e envolver-se em
pesquisas e atividades intelectuais.

AQUÁRIO
21/01 A 19/02

PEIXES
20/02 A 20/03

CARNEIRO
21/03 A 20/04

TOURO
21/04 A 21/05

O céu continua a trazer mudanças na sua
vida, aquariano. Por isso, esteja cada vez
mais sintonizado com seus propósitos,
mesmo que para isso precise parar e
repensar um pouco os seus valores, objetivos e os seus prazos internos. Momento
interessante para aprofundar parcerias
profissionais. No campo amoroso será bom
intensificar a vida afetiva e sexual. Cuide
a alimentação.

Envolva-se mais nos projetos e parcerias
importantes, especialmente no campo profissional. Tudo será mais bem feito se puder
contar com ajuda de gente de confiança e
se aliar às pessoas certas. Momento bom
para ter conversas importantes e resolver
questões que ficaram pendentes no seu
relacionamento. Assuma os seus sentimentos. Se tem situações mal resolvidas
do passado, esta é a altura de resolver e
seguir em frente.

É importante organizar-se bem. E estar em
equilíbrio com as pessoas que o rodeiam
no dia-a-dia. É um momento importante
e delicado para os seus relacionamentos
pessoais e parcerias profissionais, exigindo mais atenção e cuidado, isto se quiser
manter boas relações. Novembro será um
mês produtivo em termos de trabalho,
mas com a necessidade de cuidar da sua
saúde e rotina. Cuidado com as ilusões,
especialmente no amor.

É importante fazer mudanças em sua
rotina. Isso ficará claro pela sensação de
cansaço ou de não sentir que não está a
dar conta do recado. Para que se possa
organizar, é importante saber o que quer,
o que gosta e o que precisa fazer, trace objetivos claros. Fique atento a cada detalhe
e sensação que tiver e não tenha medo de
desistir do que não lhe for útil. Cuidado
com sua saúde.

GÉMEOS
23/05 A 21/06

CARANGUEJO
22/06 A 23/07

LEÃO
24/07 A 23/08

VIRGEM
24/08 A 23/09

É possível que perceba que precisa fazer
algumas mudanças na sua vida. Isso inclui
muda a sua rotina familiar, as coisas que
gosta de fazer e até mesmo a sua vocação.
Relacionamentos afetivos e familiares também estão num bom momento, pedindo
mais observação aos seus sentimentos e
dos outros envolvidos. Organizar a casa
ajuda organizar a vida. Comece por ai e
vai ver que aos poucos tudo se equilibra.

Os assuntos domésticos podem exigir
mais atenção. Isso pode incluir pequenas
ou grandes turbulências, imprevistos e
mudanças na dinâmica familiar e amorosa.
É importante parar para dar atenção a cada
coisa que lhe acontecer antes de seguir
em frente. Novembro será um mês de
conversas importantes e decisivas e será
um ótimo período para cursos e pequenas
viagens.

Abra sua mente, leonino, e tente resolver
divergências na base da diplomacia. Isso
porque se pode deparar com pessoas
com outra maneira de pensar e de ver a
vida, situações podem contrariar os seus
valores e as suas vontades. Nesse sentido,
fique atento e tome cuidado para não fazer
coisas das quais possa vir a arrepender-se.
Imprevistos podem mudar os seus planos.
Tenha sempre um plano B.

É bom organizar-se melhor em termos
financeiros. É um período delicado para
as finanças, com risco de gastos que não
estavam planeados e a necessidade de não
gastar mais do que pode. Mas, outubro e
novembro serão meses de iniciativas, um
momento que pede atitude, comunicação
e crescimento pessoal. Vale a pena dar um
passo a mais e ir além, mas sempre com
as devidas cautelas.

