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Saiba o que pode esta 
especialidade médica e 
cirúrgica fazer por si, fruto de 
um grande desenvolvimento 
nos últimos 20 anos, 
nomeadamente na chamada 
Cardiologia de Intervenção. 
Apostar na prevenção e 
eliminar fatores de risco, são os 
primeiros passos para termos 
e mantermos um coração 
saudável. Daí a importância de 
fazer exames com regularidade, 
para evitar surpresas 
desagradáveis.
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“Tudo passa, 
tudo fica para 
trás, com 
ajuda sou 
capaz”. Dentro 
do TEATRO 
BUS, jovens 
portadores de 
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cantaram um 
“hino” ao Dia 
Internacional 
pela Eliminação 
da Violência 
Contra a Mulher. 
E disseram 
“Basta!!!”, o 
nome da peça 
que o grupo 
“Azul Diferente” 
levou a “palco” 
em Fafe e Vizela, 
comemorar o 
Dia Internacional 
das Pessoas com 
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“A ARRIVA Portugal (Norte) 
deve muito do seu sucesso 
e do seu desenvolvimento 
aos desafios constantes e ao 
incentivo para fazermos melhor 
à existência de um homem 
como o Senhor David Martin 
como Presidente Executivo do 
grupo ARRIVA e, por isso, o 
ARRIVA Jornal não podia deixar 
de lhe dedicar um espaço 
especial neste momento em 
que, seguindo a lei natural 
da vida, vai deixar de exercer 
aquelas funções.”
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Realizou-se na cidade de 
Guimarães, nos passados dias 
23 e 24 de outubro, o Fórum 
da ANTROP 2015 cujo tema de 
fundo foi “Os novos caminhos 
da Europa e os desafios para 
o sector em Portugal”. O 
segundo dia começou com 
a inauguração oficial e visita 
à Exposição de Autocarros 
Clássicos e à Expo Clássicos 
2015. 
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Calendários 2016

E
ntretanto, como vem sendo 
hábito ao longo dos anos, 
foi editado o calendário 2016 
ARRIVA, onde se dá um des-
taque maior aos 90 anos da 

ARRIVA Portugal. Como é habitual a 
nível geral, a ARRIVA comemora sempre 
o aniversário da empresa mais antiga 
de cada uma das suas filiais. Por isso, 
e sendo a empresa AUTO RODOVIÁRIA 
DO MINHO | AMÂNDIO OLIVEIRA de 
1926, esta justifica a celebração.
O calendário mostra numa face a ARRI-
VA Portugal atual, com diversos veículos 
em serviço turístico, em ocasional ou 
em carreiras. Nessa face do calendário 
aparecem também imagens do TEATRO 
BUS em serviço.
Na face contrária aparecem imagens 
representativas das diversas empresas 
que compõem a árvore genealógica 
da empresa, Amândio Oliveira ou AMI 
Transportes, João Carlos Soares, Abílio 
da Costa Moreira e Viação Costa e Lino.

N
notícias

Federacion Nacional Empresarial 
de Transporte en Autobus

A 
Federação nacional espa-
nhola das empresas de 
transporte em autocarro 
deslocou-se a Guimarães 
para enquanto entidade 

convidada assistir ao Forum da ANTROP 
que decorreu em 23 e 24 de outubro.
Entretanto no dia 23 deslocaram-se à 
ARRIVA Portugal a convite do Sr Manuel 
Oliveira. Foi uma visita de cortesia onde 

puderam apreciar as instalações e intei-
rar-se da forma como funciona nos sues 
diversos aspectos.
A FANEBUS é a Federação de transpor-
tes mais antiga de Espanha, tendo sido 
fundada em 1924, sendo a sua desig-
nação original “Cámara de Transportes 
de Tracción Mecánica”. A  Fenebus foi 
em 1977 o resultado da consolidação 
de outra a quem historicamente está 

P
elo 7º ano consecutivo cir-
culam selos dos Correios de 
Portugal com imagem ARRI-
VA Portugal.
Este ano o tema é o TEATRO 

BUS, que aparece representado com 
duas imagens diferentes, um selo na-
cional com imagem feita em Guimarães, 
com o Paço dos Duques de Bragança 
em fundo. O selo para correspondência 
destinada aos restantes países europeus 
mostra o autocarro TEATRO BUS junto à 
sede da empresa. 

Selos ARRIVA

“A ARRIVA 
comemora 
sempre o 
aniversário da 
empresa mais 
antiga de cada 
uma das suas 
filiais.

Fenebus 

associada, a “Unión Nacional de Trans-
portes, S.A” em 1949, em 1957 o “Servicio 
Comercial de Autobuses”. 
Tal como em Portugal, em Espanha a 
Fenebus representa as empresas asso-
ciadas na defesa dos direitos e interes-
ses profissionais em geral, pugnando 
por melhores soluções em tudo o que 
diga respeito ao transporte público ou 
turístico de passageiros em autocarro.

Manuel Oliveira com Juan Calvo, e José Luis Pertierra, respetivamente Presidente e Director Geral da Fenebus
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bração do dia internacional da pessoa 
com deficiência.
E estas duas ações foram, realmente, 
muito especiais pois as representações 
foram levadas a cena por um grupo 
de jovens da própria CERCIFAF que, 
orientados por dois dos elementos da 
instituição e com a sua muito especial 
presença, lhes deram uma expressão 
ainda mais marcante e especial.
Também me permito destacar a ma-
téria relacionada com o convívio de 
trabalhadores e ex-trabalhadores da 

E
editorial

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

Com esta edição do ARRIVA jornal 
completam-se nove anos deste meio 
de comunicação que, com muito gosto 
e empenho, fazemos sempre a pensar 
em si.
Este número do jornal chega às suas 
mãos já depois de passado o Natal de 
2015 e termos entrado no novo ano; 
esperamos que tudo lhe tenha corrido 
bem e que o ano de 2016, que agora se 
iniciou, permita alcançar os objetivos 
que deseja para si e os seus.
No ano de 2015, que terminou há 
pouco, apesar das muitíssimas dificul-
dades que se sentiram e que tiveram 
imensos reflexos negativos na procura 
dos nossos serviços, através de uma 
gestão muito atenta, conseguimos 
encontrar soluções que permitiram 
manter a nossa estabilidade empresa-
rial e, em consequência, continuar a 
assegurar, com a qualidade que nos é 
habitual, o serviço que prestamos aos 
nossos clientes e à região, e também 
assegurar a manutenção de um am-
biente laboral seguro para os nossos 
colaboradores, fatos que nos enchem 
de orgulho e nos fazem sentir que, uma 
vez mais, cumprimos dignamente a 
nossa missão.
Apesar de todas as dificuldades con-
seguimos ainda realizar importantes 
investimentos no refrescamento da 
frota de autocarros por forma a poder-
mos continuar a assegurar-lhe que 
tudo faremos para que o 2016 seja mais 

ARRIVA pelo que revela do verdadeiro 
sentido de empresa como família na 
medida em que, ano após ano, se 
reforça como momento de expressão 
das amizades que se geram e geraram 
durante uma vida de trabalho.
E dentro desse tema família, cuja 
maior expressão acontece no Natal e 
é simbolizada no Presépio, temos tam-
bém uma referência especial à aldeia 
de Garfe (da qual, com muito orgulho, 
sou natural) e que é hoje considerada 
como a Aldeia dos Presépios devido 
a uma iniciativa da comunidade local 
superiormente orientada pelo seu 
Pároco, Padre Luís Fernandes, que 
vai já na 14ª edição e em que, num 
trabalho digno de ser apreciado, foram 
construídos 19 Presépios espalhados 
pela povoação.
Termino com uma nota muito pessoal 
para referir a secção internacional 
onde merece destaque o Senhor David 
Martin que, pelas razões que descrevo 
em artigo dedicado nessa secção, sou-
be ao longo da sua carreira merecer 
uma admiração muito especial desta 
unidade de negócio da ARRIVA, facto 
que aqui deixo registado.

Caro/a leitor/a, cliente e amigo/a,
Agradecemos a sua dedicação e fi-
delidade à empresa, desejamos que 
este jornal continue a proporcionar-lhe 
agradáveis momentos de leitura e for-
mulamos votos de um Próspero ano de 
2016 para si e todos os seus.

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

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

“Apesar de todas 
as dificuldades 
conseguimos 
ainda realizar 
importantes 
investimentos no 
refrescamento 
da frota de 
autocarros. 

um ano de estabilidade e crescimento 
e, assim, através do serviço de trans-
portes que prestamos, cumprirmos a 
nossa missão de colaboração com o 
desenvolvimento da região e do país, 
proporcionando aos nossos clientes a 
oferta necessária para chegarem, de 
forma confortável, segura e económi-
ca, aos seus locais de destino, sejam 
os seus postos de trabalho, as escolas 
ou quaisquer outros que o motivo da 
viagem determine. 
Neste número do jornal encontrará as 
mais diversas matérias de informação 
sobre a empresa e a região e também, 
entre outros, sobre temas religiosos, de 
literatura, música gastronomia e saúde 
que, pensamos, são do seu interesse.
Pela sua importância no cumprimento 
da nossa ação de responsabilidade 
social, mas também pela natureza 
absolutamente inovadora permito-me 
chamar-lhe a atenção para a matéria 
que diz respeito ao TEATRO BUS, que, 
como o próprio nome indica, é um 
autocarro transformado em Teatro que 
se desloca onde, por este ou aquele 
motivo, é necessário fazer uma repre-
sentação Teatral diferente.
E nestas duas primeiras representa-
ções públicas tivemos a felicidade de 
colaborarmos com um departamento 
especial da GNR, sedeado em S. Tor-
cato, e com a CERCIFAF para um cha-
mamento de atenção das populações 
de Fafe e Vizela para dois importantes 
temas da sociedade, a denúncia das 
agressões contra as mulheres e a cele-
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No TEATRO BUS diz-se “Basta!”

T
udo neste projeto é basica-
mente diferente. Porque é 
num autocarro, porque não 
são as pessoas que vão ao 
teatro, mas o teatro que vai 

às pessoas. Parece estranho, mas não 
podia ter funcionado melhor. Para co-
meçar, pelo espetáculo em si. Através 
da música, do movimento e da expressão 
corporal, o grupo “Azul Diferente” apre-
sentou a peça “Basta!!!”, que pretendeu 
passar uma mensagem especial no 
Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência Contra a Mulher, numa estreia 
inédita em Portugal de um TEATRO 
BUS desenvolvido pela ARRIVA. As 
apresentações foram efetuadas em três 
momentos distintos do dia, dirigidas 
essencialmente à comunidade escolar. 
E o “saldo” não podia ter sido mais po-
sitivo: as sessões viram a capacidade do 
autocarro esgotada!
“Não podíamos ter sido mais felizes 
com as parcerias estabelecidas. Fomos 
desafiados pela Secção de Programas 
Especiais da GNR de Guimarães a 
abraçar a ideia, sempre acompanhados 
e enquadrados na sensibilização que 

efetuaram relativamente ao assinalar do 
dia, a ARRIVA introduziu o palco perfeito 
(que procura o público, evitando que 
este tenha de se deslocar, e que o cativa 
para uma viagem aos sentidos e às sen-
sações num contexto ) e acompanhou 
diretamente o grupo desde primeiro 
contato, o Município de Fafe acolheu o 
evento, orientou os espaços, o público-
-alvo e o enquadramento da ação”, conta 
o grupo “Azul Diferente”.
O projeto é constituído por jovens e 
suporte técnico da CERCIFAF e utiliza es-
sencialmente a música e o corpo como 
forma de comunicação. As canções são, 
na sua maioria, originais compostos 
para o espetáculo surgindo de um som, 
de uma ideia, de uma associação a uma 
temática. Paralelamente, são escritos 
textos que servem de propósito para as 
letras, para a história e enquadramento 
das canções. Os movimentos surgem 
dançados, balançados, mimados ou 
não surgem e limitam-se a não existir. 
Podem ser coordenados ou irregulares, 
dirigidos ou fruto do acaso. A espon-
taneidade é valorizada na construção 
da mensagem, diz o grupo que tem no 

sorriso de Ricardo Araújo o seu maior 
exponente. A expressão é feita por um 
canal ou são usados vários em simultâ-
neo, mas a sua base é maioritariamente 
músico-corporal.
A GNR, nomeadamente a Secção de 
Programas Especiais da GNR de Gui-
marães, foi um dos grandes impulsio-
nadores deste movimento. Ao ARRIVA 
Jornal, o Cabo Mendes não escondia a 
emoção de ver jovens serem alertados 
para uma problemática com a qual esta 
força de segurança de natureza militar 
lida todos os dias. “Os números são as-
sustadores. Nos últimos anos morreram 
500 mulheres vítima de violência. É uma 
barbárie. Este ano morreram menos 14 
mulheres quando comparado com o ano 
passado, já é uma vitória, mas mesmo 
assim ainda são números muito preocu-
pantes”, explicou o Cabo Mendes. Por 
tudo isto, e muito mais, faz sentido que 
esta mensagem seja passada a jovens. 
“Eles estão na idade de começarem os 
seus relacionamentos e têm de apren-
der a respeitar a companheira. E, por 
outro lado, as jovens têm de perceber a 
importância de denunciar se sofrerem 

qualquer tipo de abuso. E é aqui que 
nós, GNR, podemos ajudar”.
Da mesma forma, e com o mesmo em-
penho, Sofia Queiroz e Cláudia Lobo de 
Matos, do Serviço Social do Município 
de Fafe, expressaram a importância que 
uma atividade desta envergadura pode 
ter no desenvolvimento destes jovens. 
Até porque é uma realidade com a qual 
lidam no Gabinete de Atendimento à 
Vítima. “O gabinete tem vindo a traba-
lhar este tema, mas nunca é demais 
alertar, educar e mostrar a necessidade 
de denunciar e acionar os mecanismos 
existentes para prevenir qualquer forma 
de abuso”.
“Tudo passa, tudo fica para trás, um 
abraço dá-me paz”, diz a peça “Basta!!!”. 

At THEATRE BUS
we say “Enough!”

“Everything passes, everything stays 
behind, with help I can.” The phrase 
could not make more sense. Inside a 
bus, young people with disabilities which 
are part of the CERCIFAF institution sing 
one “hymn” to the International Day for 

“Tudo passa, tudo fica para trás, com ajuda sou capaz”. A frase não podia fazer mais sentido. Dentro de um autocarro, 
jovens portadores de deficiência que integram a instituição CERCIFAF cantam um “hino” ao Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra a Mulher. Mas podia enquadrar-se noutro dia qualquer. Noutro qualquer dia onde seja 
preciso dizer “Basta!!!”, o nome da peça que o grupo “Azul Diferente” levou a “palco” em Fafe, numa iniciativa que juntou a 
GNR, a CERCIFAF e a ARRIVA, que integrou o projeto no seu TEATRO BUS.

“Azul Diferente” assinala Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher

I
internacional

texto Susana Marvão
fotografias Marco António Lindo
tradução Joana Morais Almeida
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“O projeto é constituído por jovens e suporte 
técnico da CERCIFAF e utiliza a música 
e o corpo como forma de comunicação. 
As canções são, na sua maioria, originais 
compostos para o espetáculo. 

the Elimination of Violence Against Women. But it could 
also be sung in any other day. Any other day when one 
has to say “Enough!!!”, the name of the play that the 
“Azul Diferente” group brought to “stage” in Fafe, in an 
initiative that brought together GNR (National Republi-
can Guard), CERCIFAF and ARRIVA, which joined the 
project in its THEATRE BUS.
Everything in this project is basically different. Because 
it is on a bus, because it is not the people who go to the 
theatre, but the theatre that goes to the people. It seems 
strange, but it could not have worked better. To begin 
with, the show itself. Through music, movement and 
body language, the “Azul Diferente” group presented 
the play “Enough!!!”, which intended to deliver a special 
message on the International Day for the Elimination 
of Violence Against Women, an unprecedented debut 
in Portugal of a THEATRE BUS developed by ARRIVA. 
The shows were held at three different times of day, 
target mainly to a school audience. And the outcome 
could not have been more positive: the bus sessions 
were sold out!
“We could not have been happier with the partnerships 

established. We were challenged by the Special Pro-
grams Section of the GNR of Guimarães to embrace 
the idea, always accompanied and included in the 
awareness raising program to mark the day, ARRIVA 
introduced the perfect stage (that seeks the public, 
preventing it from having to move, and captivates 
it for a journey of the senses and sensations in a 
context) and directly accompanied the group from 
the first moment, the Municipality of Fafe hosted the 
event, coordinated the spaces, the target audience 
and the framework of the activities,” said the “Azul 
Diferente” group.
The project consists of young staff and technical 
support of CERCIFAF and mainly uses music and the 
body as a form of communication. The songs are mostly 
originals composed for the show coming from a sound, 
an idea, an association with a theme. At the same time, 
texts are written on purpose for the lyrics, the story 
and background of the songs. Movements appear by 
dancing, swaying, miming or there aren’t any and they 
just do to not exist. They can be coordinated or irregular, 
planned or spontaneous. Spontaneity is valued in the 

construction of the message, says the group that has in 
the smile of Ricardo Araújo its greatest exponent. The 
message is delivered by a channel or several channels 
are used simultaneously, but its base is mainly body 
and music.
The GNR, namely the Special Programs Section of 
the GNR of Guimarães, was a major promoters of this 
movement. The ARRIVA newspaper, Corporal Mendes 
could not hide the excitement of seeing young people 
made aware of a problem with which this military 
security force deals with every day. “The numbers 
are scary. In recent years 500 women died victims of 
violence. It is barbaric. When compared with last year, 
we can say that this year fewer women (14) died, it is 
a victory, Nevertheless numbers are still worrying,” 
said Corporal Mendes. For all these reasons and many 
more, it makes sense that this message is communi-
cated to young people. “They are at an age when they 
start having their first relationships and have to learn 
to respect their partners. On the other hand, young 
teenage girls have to realize the importance of repor-
ting if they suffer any kind of abuse. This is where we, 
as GNR, can help.”
Similarly, and with the same commitment, Sofia 
Queiroz and Cláudia Lobo de Matos, who work for 
the Social Services Department of the Municipality of 
Fafe, have expressed the importance that an activity of 
this magnitude can have on the development of these 
young people. Because this is actually a reality with 
which they have to deal with at the Victims Assistance 
Office. “The office has been working on this issue, but 
it is always important to warn, educate and show the 
need to report and use existing mechanisms to prevent 
any form of abuse.”
 “Everything passes, everything stays behind, a hug 
gives me peace” says the play “Enough!!!”
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No palco, ou melhor, no autocarro, dizia-se que este não é 
um veículo qualquer. Pois viaja com liberdade por todos os 
caminhos que possamos imaginar. E viaja. Depois de Fafe, 
o TEATRO BUS foi até Vizela comemorar o Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência. E voltou a dizer “Basta!!!”

Vizela une-se
à luta pela 
dignidade
das Pessoas 
com Deficiência

A mobilização para a defesa da dignidade 
dos direitos e do bem-estar das pessoas 
com deficiência apenas se realiza des-
de1998, ano no qual a Organização das 
Nações Unidas avançou com a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência. O objetivo era dar uma resposta 
mais personalizada e adaptada aos proble-
mas concretos da população considerada 
mais vulnerável. É neste contexto que 
a Guarda Nacional Republicana (GNR) 
implementou o Programa de Apoio a 
Pessoas com Deficiência visando precisa-
mente a promoção dos direitos e garantias 
de condições de vida dignas às pessoas 
com deficiência. Mas não só, explicou o 
Cabo Mendes, da Secção de Programas 
Especiais da GNR de Guimarães, um dos 
responsáveis pelo evento. “Procura ainda 
envolver de forma proactiva a sociedade 
para que possa atender, compreender e 
respeitar as necessidades e diferenças 
de cada um, permitindo a igualdade de 
oportunidades e a prevenção de situações 
de neglicência, violência e maus tratos a 
estas pessoas”.
Mas o Programa de Apoio a Pessoas com 
Deficiência não é apenas direcionado 
a pessoas que de alguma forma estão 

incapacitadas. Dirige-se igualmente aos 
seus cuidadores e a todas as pessoas que 
com elas interagem. “Pretende ser uma 
plataforma de articulação e entendimento 
com os restantes atores sociais, com os 
responsáveis ligados à área de deficiência 
e promoção de segurança nas comunida-
des e tem como objetivo principal contri-
buir para a sua segurança e sentimento de 
segurança nos vários subsistemas onde 
estão inseridos, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida da população”.
A ARRIVA, a CERCIFAF e o Município de 
Vizela resolveram unir-se à GNR e assim, 
uma vez mais, o grupo “Azul Diferente” vol-
tou a contracenar dentro do TEATRO BUS, 
levando a peça “Basta!!!” de novo à estrada 
para comemorar o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência.
Dinis Costa, presidente da Câmara 
Municipal de Vizela, presente no espe-
táculo, admite que esta é uma causa 
que particularmente o move, até porque 
quando começou a trabalhar foi auxiliar na 
CERCIGUI, uma instituição de Guimarães 
da qual é fundador. “Recentemente, a 
autarquia de Vizela acertou um protocolo 
financeiro com a AIREV - Associação 
para a Integração e Reabilitação Social de 

“Sendo um projeto comercial, e há de ter 
momentos em que irá ser usado comer-
cialmente, tem sido disponibilizado para 
as organizações que assim o pretendam 
para, de uma forma inovadora, transmitir 
mensagens que são fundamentais para 
a sociedade. Mormente nestes tempos 
em que vivemos e em que, infelizmente, 
ainda há muitas agressões às pessoas 
mais desfavorecidas”.
O conceito foi criado dentro do grupo 
ARRIVA por Javier Fuentes, da “casa” 
espanhola, sendo Portugal o primeiro país 
a acolher o o projeto: “Sempre foi uma 
pessoa muito ligada às artes, toca, canta e 

Crianças e Jovens Deficientes de Vizela e 
no qual vamos ainda apoiar com um pro-
jeto intermunicipal, no Quadro do QREN 
Portugal 20-20, a construção de um novo 
edifício para esta instituição”. Sobretudo, 
o presidente diz sentir-se agradecido pelo 
facto de, hoje, as pessoas portadores de 
deficiência já terem mais oportunidades 
quer de trabalho quer de não serem es-
tigmatizadas pela sociedade.
Ao ARRIVA Jornal, Manuel Oliveira, presi-
dente da comissão executiva da ARRIVA 
Portugal Norte, explicou que o TEATRO 
BUS está em linha com um dos pilares 
da empresa: a Responsabilidade Social. 

I
internacional

texto Susana Marvão
fotografias Marco António Lindo
tradução Joana Morais Almeida
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até já editou alguns trabalhos com música 
dedicadas aos motoristas. Foi ele que idea-
lizou este projeto.” Aliás, se Javier Fuentes 
foi o pai do projeto, Manuel Oliveira pode 
muito bem ser considerado o padrinho 
já que ajudou a viabilizar a ideia dento 
do grupo. “Hoje, este conceito já está em 
sistema de franchising e já há parceiros 
externos ao grupo ARRIVA a utilizarem. 
Mas a marca é nossa propriedade”.
De resto, não há quem passe indiferente 
ao TEATRO BUS. O primeiro impacto 
é de alguma surpresa, mas quando se 
apercebem das condições que o autocarro 
apresenta, nomeadamente em termos de 
som, a verdade é que não há forma de 
resistir aos seus encantos.

Vizela joins the fight for 
the dignity 
of Persons with 
Disabilities 
 
On stage, or rather, on the bus, it was 
said that this is not a common vehicle. 
As one freely travels through all the ways 
one can imagine. And it travels. After Fafe, 
THEATRE BUS went to Vizela to celebrate 
the International Day of Persons with 
Disabilities. And it again said “Enough!!!” 
The mobilization for the defence of the dig-
nity, rights and welfare of persons with di-

sabilities only takes place since 1998, year 
in which the United Nations put forward 
the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities. The goal was to give a 
more personalized response and adapted 
to the specific problems of the population 
considered more vulnerable. It is in this 
context that the National Republican 
Guard (GNR) implemented the Support 
Program for People with Disabilities with 
the goal of promoting rights and ensuring 
decent living conditions for people with 
disabilities. But not only that, explained 
the Corporal Mendes, Special Programs 
Section of the GNR of Guimarães, one of 
the promoters of the event. “It also seeks 
to proactively engage society so you can 
answer, understand and respect the needs 
and differences of each other, allowing 
equal opportunities and the prevention 
of situations of negligence, violence and 
abuse of these people.”
But the Support Program for People with 
Disabilities is not only targeted to people 
who have some kind of disability. It is also 
aimed at their caregivers and to everyone 
with whom they interact. “It aims at being 
a platform for liaison and discussion with 
other social players, with the people in 
charge of the areas connected to disability 
and the promotion of safety in the commu-
nities and it also aims at contributing to the 

safety and sense of security in the various 
subsystems in which those people are 
included, contributing to a better quality 
of life of the population.”
ARRIVA, CERCIFAF and the Municipality of 
Vizela decided to join the GNR and so, once 
again, the “Azul Diferente” group went on 
stage once more inside the THEATRE BUS, 
bringing again the play “Enough!!!” to the 
road to celebrate the International Day of 
Persons with Disabilities.
Dinis Costa, Mayor of Vizela, attended the 
show, and admitted that this is a cause 
that is dear to him, because when he 
started working he started as a helper at 
CERCIGUI, an institution in Guimarães of 
which he is a founder. “Recently, the Vizela 
municipality signed a financial protocol 
with AIREV - Association for Integration 
and Social Rehabilitation of Disabled 
Children and Youth of Vizela and in which 
we will also support the construction of a 
new building for this institution with an 
inter-municipal project, within the scope 
of the National Strategic Reference Fra-
mework Portugal 20-20.” 
Above all, the president says he feels 
thankful that, today, disabled people have 
already more work opportunities and are 
not stigmatized by society.
To the ARRIVA Newspaper, Manuel Oliveira 
President of the Executive Board of ARRIVA 

Portugal (North), explained that THEATRE 
BUS is in line with one of the company’s 
pillars: Social Responsibility. “As a com-
mercial project, and there will be moments 
when it will be used commercially, it has 
been made available to organizations that 
request it, in an innovative way, to com-
municate messages that are essential to 
society. Especially in these times we live 
in and in which, unfortunately, the most 
vulnerable people still suffer abuse.”
The concept was created within the AR-
RIVA group by Javier Fuentes, who works 
at Arriva Spain, and Portugal was the first 
country to welcome the project: “He has 
always been a person connected to arts, he 
plays, sings and has even published some 
work with music dedicated to drivers. It 
was him who conceived this project.”
Indeed, if Javier Fuentes was the father of 
the project, Manuel Oliveira may as well be 
considered the godfather since he helped 
launching idea within the group. “Today, 
this concept is already franchised and 
there are now external partners to ARRIVA 
group using it. But we own the brand.”
Moreover, no one stays indifferent to 
the THEATRE BUS. The first impact is 
of some surprise, but when one realizes 
the conditions the bus has, especially in 
terms of sound, the truth is that no one 
can resist its charm.
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“

Com uma excelente participação de público, a Expo 
Clássicos - 8º Salão de Automóveis e Motos Antigos de 
Guimarães, que este ano teve como atrativo central uma 
Mostra de Transportes Públicos de Passageiros, saldou-se 
num êxito e confirmou-se como um evento de referência.

Clássicos em 
Guimarães

O
rganizado pela Tempo 
Livre e pelo CAAG - Clube 
de Automóveis Antigos de 
Guimarães, a Expo Clás-
sicos preencheu todos os 

espaços disponíveis do Multiusos de 
Guimarães, registando nos dias 24 e 25 
de outubro uma excelente adesão de 
público, superior a 10 mil entradas. 
Na Expo Clássicos foram apresentados 
alguns autocarros únicos no país e 
para tornar possível esta exposição a 
organização contou com o responsá-
vel de marketing da ARRIVA Portugal, 
Marco António Lindo, bem como com o 
apoio técnico do departamento de me-
cânica da mesma empresa, do Museu 
do Transporte da Fundação Santoínho, 
da ANTROP, Associação Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Pesados 
de Passageiros, que realizou o seu fórum 
nacional em Guimarães na mesma data, 
“Viagens Pinto Lopes”, da STCP – Socie-
dade de Transportes Coletivos do Porto, 
da CaetanoBus, dos clubes, dos museus 
e dos colecionadores particulares.
Além da Mostra de Transportes Públi-
cos de Passageiros foram assinaladas 
efemérides de marcas e modelos que 
completam 30, 40, 50 ou 60 anos de 
idade – Renault 5 GT Turbo (30 anos), 
Jaguar XJS, BMW Série 3 E21 (40 anos), 
Fiat 1100 Tv Transformabile (Spider - 60 
anos).
Os expositores (comércio de peças, 
motociclos e velocípedes com e sem 
motor, automobilia) preencheram as 
galerias do primeiro piso do Multiusos 
de Guimarães, tendo o certame contado 

ainda com a realização de passeios e 
concentrações de clubes de automóveis 
e motos antigos de diferentes pontos do 
país - Carochas do Berço, Vespa Clube 
de Guimarães, Clube de Motorizadas 
Antigas de Guimarães e Bicavalaria do 
Minho.
A organização disponibilizou também 
um icónico autocarro britânico de dois 
andares, o conhecido AEC Routemaster, 
de 1967, que fez nos dois dias da Expo 
Clássicos um circuito permanente e 
gratuito entre o centro da cidade e o 
Multiusos de Guimarães.   
Com uma participação empenhada por 
parte dos expositores que fazem ques-
tão de apresentar na Expo Clássicos os 
seus melhores veículos, peças, equi-
pamentos, acessórios, livros, manuais, 
brinquedos e miniaturas, também vários 
clubes de automóveis e motos se fizeram 
representar no certame e organizaram 
passeios e concentrações.
“A Expo Clássicos 2015 superou as 
expectativas e as exposições temáticas 
voltaram a revelar-se uma mais valia e 
um elemento diferenciador que tornam 
o certame apelativo para o público e 
expositores, apesar de obrigar a um 
esforço organizativo suplementar”, refe-
riu Aníbal Rocha, Presidente da Tempo 
Livre. “Resultado de uma parceria esta-
belecida entre a Tempo Livre e o Clube 
de Automóveis Antigos de Guimarães 
(CAAG), desde 2008, a Expo Clássicos 
tem alcançado um sucesso que é resul-
tado direto do trabalho profissional que 
harmoniosamente se aliou ao conheci-
mento e ao know-how de uma equipa 

multidisciplinar francamente envolvida 
em todas as etapas da organização”, 
realça Aníbal Rocha.
Contribuindo para a divulgação do 
património cultural e histórico que 
constituem os automóveis e motos an-
tigos, a Expo Clássicos tem por objetivo 
promover o conhecimento, a promoção 
e a divulgação junto de colecionadores 
e admiradores de veículos de propulsão 
mecânica com mais de 25 anos, a aqui-
sição e troca de veículos, restaurados 
ou para restauro, peças, equipamentos, 
acessórios e ferramentas da época e a 
aquisição e troca de livros, manuais, 
brinquedos e miniaturas.
No calendário nacional de eventos as-
sociados à cultura dos clássicos, a Expo 
Clássicos diferencia-se pelas exposições 
temáticas, oferecendo ao público visi-
tante 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 Des-
porto e que contou com a colaboração 
de ex-pilotos de rallies, clubes e cole-
cionadores particulares) e a exposição 
“Clássicos Militares” (2014, exposição 
que assinalou os 40 anos do 25 de abril 

A Expo 
Clássicos é 
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.

8º Salão de Automóveis e Motos Antigos
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e o primeiro centenário da I Guerra 
Mundial, em colaboração com a Asso-
ciação Nacional de Veículos Militares e 
Associação 25 de Abril).
Tendo conquistado o seu espaço, a Expo 
Clássicos apresenta hoje como um even-
to 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.

FÓRUM ANTROP 2015
Realizou-se em Guimarães nos dias 23 
e 24 de outubro o Fórum da ANTROP 
2015 cujo tema de fundo foi “Os novos 
caminhos da Europa e os desafios para 
o sector em Portugal”. 
O Fórum contou com a participação 
de Rosário Macário, consultora em 
transportes e mobilidade e professora 
universitária, como oradora de fundo. 
Seguiu-se um debate entre os eurode-
putados Francisco Assis e Paulo Rangel, 
José Mendes, professor da Universidade 
do Minho, o presidente do IMT, Paulo 
Andrade. 

O Fórum incluiu ainda uma sessão final 
que teve Luís Marques Mendes como 
orador; o tema foi “Conclusões e pistas 
para o futuro”.
O segundo dia começou com a inau-
guração oficial e visita à Exposição de 
Autocarros Clássicos e à Expo Clássicos 
2015. Após a visita, a comitiva dirigiu-se 
ao Penha Club onde decorreu um agra-
dável almoço convívio para todos os 
participantes, que culminou com uma 
cerimónia de homenagem a diversas 
personalidades. 

Classic cars in 
Guimarães

With a large number of participants, 
Expo Clássicos - 8th Classic Cars and 
Motorcycles Show of Guimarães, which 
this year had as main attraction a Public 
Passenger Transportation Show, was a 
success and is now a reference event. 
Organised by Tempo Livre and CAAG – 
Classic Cars Club of Guimarães, Expo 
Clássicos filled all available spaces of 
the Multiusos de Guimarães pavilion 
counting on 24th and 25th October with 
a large number of visitors, over 10,000.
At Expo Clássicos were shown some 
unique buses in the country and to make 
this exhibition possible the organization 
counted with the help of Marco António 

Lindo, head of marketing at ARRIVA 
Portugal, as well as with the technical 
support of the mechanical department 
of the same company, and also with the 
help of the Transport Museum of the 
Santoinho Foundation, ANTROP - As-
sociação Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Pesados de Passageiros 
(National Association of Heavy Road 
Passenger Transport), which held its na-
tional forum in Guimarães on the same 
date, “Viagens Pinto Lopes”, STCP - Porto 
Public Transport Society, CaetanoBus, 
clubs , museums and private collectors.
In addition to the Public Passenger 
Transportation Show were highlighted 
special dates of brands and models that 
celebrate 30, 40, 50 or 60 years of age - 
Renault 5 GT Turbo (30 years), Jaguar 
XJS, BMW 3 Series E21 (40 years), Fiat 
1100 Tv Trasformabile (Spider - 60 years).
Exhibitors (trade in spare parts, motor-
cycles and motorised or un-motorised 
mopeds, automobilia) filled the galleries 
of the first floor of the Multiusos de 
Guimarães pavilion, and the event also 
counted with the realization of tours 
and concentrations of classic cars and 
motorcycles clubs from different parts 
the country such as Carochas do Berço, 
Vespa Clube de Guimarães, Clube de 
Motorizadas Antigas de Guimarães and 
Bicavalaria do Minho.
The organization also provided an iconic 
British double-decker bus, the famous 
AEC Routemaster, from 1967, which 
during the two days of the Expo Clás-
sicos run a permanent and free shuttle 
service between the city centre and the 
Multiusos de Guimarães pavilion.
With the committed participation of 
exhibitors who are keen to present 
at Expo Clássicos their best vehicles, 
parts, equipment, accessories, books, 
manuals, toys and miniatures, also se-
veral cars and motorcycles clubs were 
represented at the event and organized 
tours and meetings.
“The 2015 Expo Clássicos exceeded ex-
pectations and theme exhibitions turned 
out to be an asset and a differentiating 
element that makes the event appealing 
for the public and exhibitors despite 
demanding an additional organizational 
effort,” said Aníbal Rocha, President of 
Tempo Livre. “The result of a partnership 
between Tempo Livre and the Classic 
Cars Club of Guimarães (CAAG) since 
2008, Expo Clássicos has achieved 
success that is the direct result of pro-
fessional work harmoniously allied to the 
knowledge and know-how a multidisci-
plinary team involved in all stages of the 
organization,” highlights Aníbal Rocha.
Contributing to the promotion of cultural 
and historical heritage that classic cars 
and motorcycles are, Expo Clássicos 
aims to promote knowledge, the promo-
tion and dissemination among collectors 

and enthusiasts of over 25 years old 
power-driven vehicles, the acquisition 
and exchange of vehicles, restored or 
for restoration, spare parts, equipment, 
accessories and tools of the time and 
the acquisition and exchange of books, 
manuals, toys and miniatures.
In the national calendar of events asso-
ciated with the culture of classic cars, 
Expo Clássicos stands out by its theme 
exhibitions, providing visitors with the 
opportunity to get in touch with the au-
tomobile history during two days.
Expo Clássicos has already exhibited in 
Guimarães “The Cars of the Presidency” 
(2012, in collaboration with the Presiden-
cy Museum), “Classic Sport Cars” (2013, 
included in the celebrations of Guima-
rães European Capital of Sport which 
counted with the collaboration of former 
rally drivers, clubs and private collectors) 
and the exhibition “Military Classic Cars” 
(2014, an exhibition which celebrated the 
40th anniversary of the 25th April Revolu-
tion and the first centenary of the World 
War I, in collaboration with the National 
Association of Military Vehicles and the 
25th of April Association).
Having conquered its space, Expo Clássi-
cos is today as an important event in the 
promotion and dissemination of classic 
cars and motorcycles, their history, their 
asset value and the promotion of the 
business sectors associated with the 
culture of classic cars.
The excellent and growing participation 
of the public and exhibitors confirms the 
show as a reference, something that en-
courages and motivates the organization 
to surprise with each new edition.

2015 ANTROP FORUM
It was held in Guimarães on October 
23rd and 24th the 2015 ANTROP Forum 
whose main theme was “the new paths 
in Europe and the challenges for the 
sector in Portugal.”
The Forum counted with the participation 
of Rosário Macário, transport and mobi-
lity consultant and university professor, 
as main speaker. Later a debate between 
MEPs Francisco Assis and Paulo Rangel, 
José Mendes, professor at the University 
of Minho, and Paulo Andrade, the presi-
dent of the IMT (Institute for Mobility and 
Land Transport), was held.
The Forum has also included a final 
session that counted with Luís Marques 
Mendes as a speaker; the theme was 
“Conclusions and the suggestions for 
the future”.
The second day began with the official 
opening and a visit to the Classic Buses 
Show and to Expo Clássicos 2015. After 
the visit, the delegation went to the Pe-
nha Club where a pleasant lunch for all 
participants was organized, which ended 
with a ceremony that honoured several 
personalities.
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Um testemunho 
sobre o Senhor
David Martin

C
onheço o Senhor David Martin 
desde 1998 e tenho o privilégio 
de trabalhar com ele, e para 
ele, desde 2000 - ano em que 
a ARRIVA se estabeleceu em 

Portugal através da aquisição de quatro 
empresas familiares no norte do País.
Nesse momento, apesar de ser já um gran-
de grupo de transportes, a ARRIVA estava 
– podemos dizê-lo quando comparamos a 
dimensão com os dias de hoje - a dar os pri-
meiros passos na sua muito bem-sucedida 
caminhada de crescimento; a ARRIVA para 
além do Reino Unido estava já presente em 
três países europeus e eu tive o privilégio 
de fazer parte da equipa que desenvolveu a 
estratégia e consolidou a entrada do grupo 
em Portugal.
Como acima referi, quando comparado 
com os dias de hoje, em que somos já 
60.000 pessoas a trabalhar diretamente na 
ARRIVA (mas mais de 350.000 se conside-
rarmos o universo DB em que, desde 2010, 
estamos integrados), as cerca de 6.000 
pessoas que, então, a ARRIVA empregava 
na Europa, eram um pequeno número.
Nestas circunstâncias tive a sorte de du-
rante os primeiros tempos de integração 
da ARRIVA em Portugal trabalhar, muito fre-
quentemente, diretamente com o Senhor 
David Martin e, mais ainda, o privilégio de 
criarmos aí uma base muito sólida de uma 
amizade que muito estimo.
O fato de ter acompanhado a sua atividade 
permitiu-me aprender muito, tanto ao nível 
de gestão da empresa como numa outra 
parte, que considero da maior importância, 
e que diz respeito à forma de lidar com as 
pessoas, reforçando a minha convicção 

que temos sempre a aprender com todos 
e cada um dos seres humanos com quem 
nos cruzamos ao longo da vida, indepen-
dentemente das suas origens, culturas e 
função na vida.
Estou pessoalmente convicto que, conjun-
tamente com a sua capacidade de visão 
das necessidades e antevisão da evolução 
do mercado, uma grande parte do enorme 
sucesso da ARRIVA se deve exatamente 
ao facto da capacidade do Senhor David 
Martin em focar o seu estilo de liderança 
nas pessoas, ouvindo atentamente todas as 
opiniões, pensando sobre elas, aprendendo 
através das diferenças, e tendo tudo isto em 
consideração nas suas decisões.
Assim foi possível que, em cada País, as 
unidades de negócio da ARRIVA aprovei-
tassem o melhor da cultura local associado 
às vantagens de integração num grande 
grupo internacional, ao mesmo tempo 
que a empresa reforçava as suas bases de 
conhecimento e incorporava novas visões, 
construindo, assim, um processo evolutivo 
da sua própria cultura que hoje é um forte 
pilar da sua marca.
Através da liderança do Senhor David 
Martin a ARRIVA construiu-se como um 
grupo empresarial muito grande e muito 
forte, com características muito próprias e 
ímpares que fazem com que a empresa se 
distinga de muitas outras mantendo per-
manentemente o incentivo a que cada um 
se sinta como parte integrante e importante 
do sucesso alcançado.
A ARRIVA Portugal (Norte) deve muito do 
seu sucesso e do seu desenvolvimento 
aos desafios constantes e ao incentivo 
para fazermos melhor à existência de um 

ge transport group, ARRIVA was – when 
compared to its size today - taking its first 
steps in its very successful growth path; 
besides the United Kingdom, ARRIVA 
was already operating in three other Eu-
ropean countries and I had the privilege of 
being part of the team that developed the 
strategy and consolidated the beginning 
of the operation in Portugal.
It was in these circumstances that I was 
fortunate to, during the first years of the 
integration of ARRIVA in Portugal, quite 
often work directly with Mr. David Martin 
and even more had the privilege to create 
a very solid foundation for a friendship I 
dearly esteem.
The chance I had to accompany his activity 
allowed me to learn a lot, both in terms of 
business management and also in another 
area, which I consider of the utmost impor-
tance, which is how to deal with people, 
reinforcing my belief that we always have 
to learn from each and every single person 
we encounter throughout life, regardless 
of their background, culture or job.
I am personally convinced that, together 
with his ability to identify needs and antici-
pate market developments, a large part of 
the huge success of ARRIVA is due preci-
sely to the ability of David Martin to focus 
his leadership style on people, listening 
carefully to all opinions, thinking about 
them, learning from the differences and 
taking all this into account in his decisions. 
This made it possible for ARRIVA that, in 
each country, its business units could take 
advantage of the best of local culture and 
combined with the advantages of being part 
of a large international group, and at the 

O Senhor David Martin desempenhou até muito 
recentemente o cargo de Presidente Executivo do grupo 
ARRIVA, assumindo agora funções como Administrador não 
executivo.

homem como o Senhor David Martin como 
Presidente Executivo do grupo ARRIVA e, 
por isso, o ARRIVA Jornal não podia deixar 
de lhe dedicar um espaço especial neste 
momento em que, seguindo a lei natural da 
vida, vai deixar de exercer aquelas funções.
Estou seguro que a ARRIVA e cada um de 
nós vai continuar a beneficiar da sua ação 
sempre presente, agora como Adminis-
trador não executivo, e que a Academia 
do grupo a que vai dedicar maior atenção 
sairá beneficiada pela ação de um grande 
Mestre. 
Porque consideramos que não haverá 
melhor forma de lhe dar a conhecer a 
personalidade, a grandeza de carácter e a 
sua atitude empresarial visionária, trans-
crevemos nesta secção uma entrevista ao 
Senhor David Martin que foi publicada num 
meio central do grupo. 
Ao amigo David Martin os meus sinceros 
votos de que a nova etapa da vida que 
agora vai iniciar lhe traga todas as alegrias 
que merece! 
Um abraço! Manuel Oliveira

My experience
with David Martin

David Martin was until recently Chief Execu-
tive of the ARRIVA group and will continue 
now as Non-Executive Director. 
I have known David Martin since 1998 and I 
have had the privilege of working with him, 
and for him, since 2000 - the year ARRIVA 
established in Portugal via the acquisition 
of four family businesses in the north of 
the country.
At that time, despite it being already a lar-

I
internacional

texto Manuel Oliveira
fotografias Bruno Barbosa
tradução Joana Morais Almeida

David Martin e Manuel Oliveira
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same time it strengthened the companies’ 
knowledge foundations and integrated 
new visions, thus building an evolutionary 
process of its own culture that today is a 
strong pillar of its brand.
Under the leadership of David Martin, AR-
RIVA developed as a very large and strong 
business group, with its own and unique 
characteristics that differentiates it from 
many other companies always encoura-
ging everyone to fell as an integral and 
important part of the success achieved.
ARRIVA Portugal (North) owes much 
of its success and development to the 
constant challenges and encouragement 
to do better of a man such as Mr. David 
Martin, Chief Executive of the ARRIVA 
group, and therefore the ARRIVA News-
paper had to devote a special place at a 
time when, following the natural law of 
life, he will no longer continue to work as 
Chief Executive. 
I am sure that ARRIVA and each one of us 
will continue to benefit from his actions, 
now as non-executive director and that the 
group’s academy, where he will now be 
more involved with, will benefit from the 
actions of a great Teacher.  
Because we believe that there is no better 
way to show you his personality, his great 
character and his visionary entrepreneurial 
attitude, we have transcribed in this section 
an interview with David Martin that was 
published in a central media of the group.
I sincerely wish to my friend David Martin 
that this new stage of his life, that will 
now start, brings him all the happiness he 
deserves. 
Warmest regards! Manuel Oliveira

Considerações de David Martin
O nosso diretor executivo desde 2006

“
Tenho muito orgulho da for-
ma de trabalhar “à maneira 
ARRIVA”, da nossa filosofia, 
da forma como trabalhamos 
uns com os outros e da nossa 

abordagem no que se refere a autono-
mia e responsabilização.
O que começou como uma loja de 
motas em Sunderland, no nordeste 
da Inglaterra, tornou-se numa das 
principais organizações de transporte 
de passageiros da Europa, e faz agora 
parte da Deutsche Bahn. É realmente 
um percurso emocionante o da ARRI-
VA até aos nossos dias.
Como já devem saber, deixarei o cargo 
de diretor executivo no final deste ano. 
No entanto, irei permanecer como 
diretor da ARRIVA e continuarei a tra-
balhar diretamente com a Academia de 
Formação da DB.  Assim sendo, para 
a ARRIVA chegou agora o momento 
de dar início a um novo capítulo. Este 
novo capítulo será liderado por Man-
fred Rudhart, que irá assumir o cargo 
de diretor executivo no início de 2016. 
Juntamente com a excepcional equipa 
executiva que agora temos, a empresa 
está em muito boas mãos e está bem 
posicionada para um crescimento 
ainda maior e um futuro promissor. 
Claro que o mundo está em constante 
mudança e a ARRIVA tem que mudar 
com ele. Com efeito, a ARRIVA pre-
tende antecipar-se a essa mudança. 
A nossa nova estratégia “ARRIVA para 
toda a viagem” – que foi anunciada em 
setembro – define a direção da ARRIVA 
para dar resposta a este mundo em 

mudança. Se está a questionar-se de 
que forma esta mudança irá afetar a 
ARRIVA, tenha em consideração os se-
guintes fatores: as pessoas usam a tec-
nologia para as ajudar a viver as suas 
vidas e agora também a usam para 
decidir como viajar; a tecnologia que 
ajuda as empresas a se tornarem mais 
eficazes muda diariamente e aproveitar 
isso é fundamental para assegurar que 
somos realmente eficientes, orienta-
dos para o cliente, colaboradores e, 
também, competitivos. A concorrência 
da ARRIVA também não está parada. 
Está a avançar rapidamente, tal como 
a ARRIVA, a aproveitar novas oportu-
nidades, a alargar a oferta de serviços 
de forma a responder ao modo como 
as pessoas estão a mudar a maneira 
como querem viajar.
Somos fortes na nossa agilidade 
empresarial e temos de ser ainda 
mais fortes na forma como gerimos 
a nossa empresa para que possamos 
ser flexíveis, proporcionar maior valor 
e avançar rapidamente perante as 
oportunidades certas.
O nosso sucesso futuro baseia-se na 
capacidade da ARRIVA de responder, 
se adaptar, adotar e aceitar mudanças.
Sobretudo estes últimos anos têm sido 
uma verdadeira montanha-russa, com 
as alegrias a compensar bastante as 
desilusões – e fico contente em dizer 
que não tivemos muitas das últimas!
Só neste último mês a ARRIVA as-
segurou um dos maiores contratos 
ferroviários do Reino Unido - Northern 
Rail – acrescentando até 2025 mais 

David Martin e Manuel Oliveira

5000 colaboradores aos atuais 55000 
e um investimento de mil milhões de 
libras para transformar o transporte 
ferroviário no norte da Inglaterra. 
Nos Países Baixos conseguimos um 
contrato para operar os autocarros no 
sudeste da província de Frísia e nas 
ilhas Frísias. São ambos excelentes 
testemunhos do esforço que fazemos 
para conseguir contratos e da confian-
ça que as autoridades de transporte 
têm na capacidade da ARRIVA para 
fornecer.
No entanto, em alturas mais difíceis 
sei que também as analisamos pro-
fundamente e aprendemos com elas. 
Tal é tão importante para mim como 
alcançar e celebrar os sucessos. A AR-
RIVA tem crescido, na verdade tem-se 
transformado, na empresa respeitada 
e de confiança que é hoje. Sem a con-
tribuição de todos os que aqui traba-
lham isto não teria sido possível. Todos 
desempenhamos um papel importante 
no sucesso da ARRIVA.
Estou muito orgulhoso de tudo o que 
conseguimos alcançar, porque o fize-
mos juntos. É neste espírito que sei 
que irão apoiar Manfred e sua equipa 
executiva na continuação da constru-
ção do sucesso da ARRIVA até à data 
e a assegurar o nosso sucesso futuro.
Resta-me dizer que desejo a cada um 
de vós o melhor para o futuro e agra-
deço-vos pelo vosso apoio ao longo 
destes anos.
Por último, para todos vós e para as 
vossas famílias votos de um feliz Natal 
e um Bom Ano.” David Martin
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I
internacional

texto e fotografias Marco António Lindo
fonte www.soe.org.uk/news

Visita que premiou o desempenho no “IRTE Skills Challenge”, 
permitiu a dois jovens conhecer pela primeira vez uma 
ARRIVA fora do Reino Unido.

Traz a Portugal 
Jovens engenheiros 
mecânicos 
premiados no IRTE

L
loyd Mason trouxe numa visita 
à ARRIVA Portugal, em Gui-
marães, os mecânicos Pamela 
Chapman e o Tom King, que 
participaram recentemente no 

“IRTE Skills Challenge”. 
Além da experiência técnica e humana 
ganha com o trabalho feito nas oficinas 
da empresa, esta deslocação permitiu 
também conhecer a região onde a ARRI-
VA opera, tendo tido oportunidade para 
uma visita à cidade.
O trabalho feito nas oficinas inclui uma 
inspeção a um autocarro supervisionada 
pelo Lloyd Mason, que acompanhou a 
Pamela, o Tom e o Luís Freitas.
O “IRTE Skills Challenge” tem como ob-
jetivo encontrar os melhores técnicos 
e aprendizes de engenharia mecânica 
em autocarros no Reino Unido e na Ir-
landa. As habilidades e conhecimento 
técnico dos participantes são avaliadas 
quando colocados perante uma série 
de tarefas mecânicas, elétricas e de 
carroçaria. 
Desde que este grande evento foi criado 
em 2011, o IRTE “Institute of Road Trans-
port Engineers” tem recebido diversos 
operadores de transportes públicos, 
que numa forma de concurso aferem 
as competências dos seus técnicos e, 
ao mesmo tempo, permite celebrar a 
excelência na formação em engenharia 
e desenvolvimento que estes jovens 
conseguem atingir.
Os campeões deste ano “IRTE Skills 
Challenge” foram anunciados numa ce-
rimónia de entrega de prémios realizada 
em 16 de Julho de 2015 no “National 
Motorcicle Museum”, em Solihull. 
Cinquenta técnicos e aprendizes esti-

veram presentes na competição deste 
ano, que se realizou em junho na S & B 
Automotive Academy em Bristol. 
Além da equipa da ARRIVA, estiveram re-
presentadas outras grandes empresas. 
Abellio, FirstGroup, Go-Ahead de Lon-
dres, Go South Coast, London United, 
Metroline, Tower Transit, Translink, e a 
Trentbarton participaram no evento que 
foi patrocinado pela Allison Transmis-
sion, Bridgestone, Knorr-Bremse, Shell 
Lubrificantes e Ferramentas Teng, com 
apoios da Abellio, DVSA e MAN.
O prémio máximo, o “IRTE Outstanding 
Team Award”, dado à equipa com maior 
pontuação foi ganho pela equipa consti-
tuída pelo Andrew Howie, Tim Leis-Cha-
pman e Ray Silcox da FirstGroup. 
No desafio deste ano foi introduzido um 
novo prémio, o “Philip Margrave Me-
morial Award for Outstanding Achieve-
ment”, dado à pessoa que melhor encar-
na o espírito do “IRTE Skills Challenge” 
de excelência em engenharia, e dedica-
ção à sua profissão. Pamela Chapman, 
aprendiz de mecânico da ARRIVA, foi 
o primeiro vencedor de sempre. A Pa-
mela ainda ganhou outros três outros 
prémios, o “The Top Scoring Electrical 
and Mechanical Award”, em conjunto 
com o seu colega de equipa Tom King, 
o Prémio “Runner Up DVSA Inspection 
Apprentice Award”, e o prémio de “Top 
Scoring Mechanical Apprentice”.
Lloyd Mason, gerente de desenvolvi-
mento de engenharia para ARRIVA UK 
Bus, tem acompanhado as equipas da 
ARRIVA a este evento desde que foi 
criado em 2011, e diz a este respeito 
que: “O desafio IRTE Skills é agora um 
evento estabelecido no calendário de 
formação, e incentiva os engenheiros a 
mostrar suas habilidades e aplicá-las ao 
mais alto nível”.

Lloyd Mason

Reflections
from David Martin
Our CEO since 2006
 
“I am very proud of the Arriva Way, of our 
philosophy, the way we work with each 
other, and our approach to empower-
ment and accountability.
From a motorbike shop in Sunderland 
in the north east of England, to one of 
Europe’s leading passenger transport 
organisations, and now part of Deutsche 
Bahn. What an exciting journey Arriva 
has had so far.
As you may know by now, I am stepping 
down as chief executive at the end of this 
year. However I will remain as a director 
of Arriva and will also be working closely 
with DB’s training academy.
So, for Arriva it is now time for a new 
chapter to begin. And that chapter will 
be led by Manfred Rudhart, who will join 
as CEO from the start of 2016. Along with 
the exceptional executive team we now 
have in place, the business is in very 
good hands and is perfectly positioned 
for further growth and an exciting future.
Of course, the world is changing and 
Arriva must change with it. In fact, Arriva 
plans to be ahead of that change. Our 
refreshed strategy ‘Arriva for your whole 
journey’ – which we revealed in Septem-
ber – sets out the direction of Arriva in 
response to this changing world.
If you’re wondering how the change 
will affect Arriva, consider this: people 
are using technology to help them live 
their lives, and now how they choose to 
travel; technology that helps businesses 
to become more effective is changing 
daily, and tapping in to that is essential 
to ensure we are truly efficient, customer 
focused, collaborative and ultimately, 
competitive. And Arriva’s competitors 
are not standing still. They are moving 
quickly, like Arriva, to take up new 
opportunities, to broaden their service 
provision, to respond to the way people 
are changing the way they want to travel.

We are strong in our entrepreneurial agi-
lity, and we must be even stronger in the 
way we manage our businesses so that 
we can flex, provide greater value, and 
move at speed for the right opportunities.
Our future success centres on how well 
Arriva responds, adapts, adopts and 
embraces change. The last few years in 
particular have been a real rollercoaster, 
with the thrills more than compensating 
for the spills - and I’m pleased to say 
that there haven’t been too many of 
the latter!
In this last month alone Arriva has 
secured one of the UK’s largest rail con-
tracts – Northern Rail – adding another 
5,000 people to our 55,000 workforce 
until 2025, with a £1 billion investment 
to transform rail travel in the North of 
England. And in the Netherlands, we 
won a four-year contract to operate bu-
ses in the Southeast Friesland and on 
the Waddeneilanden islands. Both are 
excellent testaments of the hard work 
we put into being awarded contracts, 
and the trust that transport authorities 
place in Arriva to deliver.
However when times have been tough, I 
know that we’ve taken a long hard look, 
and we’ve learned. That’s as important 
to me as achieving and celebrating the 
successes Arriva has grown, in fact 
transformed, into the respected and 
trusted business it is today. And that 
would not have been possible without the 
contribution of everyone working here. 
We all play a part in Arriva’s success.
I am very proud of everything that we 
have achieved, because we have done 
so, together. It is in this spirit that I know 
you will support Manfred and his executi-
ve team as they build on Arriva’s success 
to date and secure our future success.
It remains for me to say that I wish each 
of you well for the future, and I thank you 
for support over the years.
And finally, I wish you and your loved 
ones a very Merry Christmas and a Ha-
ppy New Year.” David Martin
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Lloyd Mason
Brings to Portugal 
Young Mechanical 
Engineers honoured
at IRTE Awards

The visit that rewarded the good perfor-
mance in the “IRTE Skills Challenge” 
allowed two young engineers to visit 
for the first time an ARRIVA outside the 
United Kingdom.
Lloyd Mason brought in a visit to ARRIVA 
Portugal, in Guimarães, the technicians 
Pamela Chapman and Tom King, who 
have recently participated in the “IRTE 
Skills Challenge”.
In addition to the technical and human 
experience acquired working in the com-
pany’s workshops, this visit also allowed 
to get to know the area where ARRIVA 
operates, having had opportunity to visit 
the city.
The work done in the workshops includes 
the inspection of a bus supervised by 
Lloyd Mason, who accompanied Pamela, 
Tom and Luís Freitas.
The IRTE Skills Challenge aims to find the 
best bus and coach mechanical enginee-
ring technicians and apprentices in the 
UK and Ireland by testing their skills and 
knowledge in a series of mechanical, elec-
trical and bodywork tasks. Since it was 
founded in 2011, IRTE “Institute of Road 

Transport Engineers” has been embraced 
by several public transport operators as 
a way of benchmarking the skills of their 
technicians, and celebrating excellence 
in engineering training and the develop-
ment these young people can achieve.
The champions of this year’s IRTE Skills 
Challenge were announced at a winners’ 
ceremony held on 16 July 2015 at the Na-
tional Motorcycle Museum, in Solihull.
Fifty technicians and apprentices took 
part in this year’s competition, which 
was in June at S&B Automotive Aca-
demy, in Bristol.
Besides the team of ARRIVA, other 
large companies were also represen-
ted. Teams from Abellio, FirstGroup, 
Go-Ahead London, Go South Coast, 
London United, Metroline, Tower Transit, 
Translink, and Trentbarton took part in 
this year’s event, which was sponsored 
by Allison Transmission, Bridgestone, 
Knorr-Bremse, Shell Lubricants, and 
Teng Tools, and supported by Abellio, 
DVSA and MAN.
The top prize, the IRTE Outstanding Team 
Award, given to the highest scoring 

team, was won by the team of Andrew 
Howie, Tim Laws-Chapman and Ray 
Silcox from FirstGroup. 
The Challenge this year also saw the in-
troduction of a new award, the Philip Mar-
grave Memorial Award for Outstanding 
Achievement, given to the individual who 
most embodies the spirit of the IRTE Skills 
Challenge of engineering excellence, and 
commitment to their profession. Pamela 
Chapman, an apprentice mechanic 
from Arriva, was the first ever winner of 
this award. Pamela also won three other 
awards, the Top Scoring Electrical and 
Mechanical Award (with teammate Tom 
King), the Runner Up DVSA Inspection 
Apprentice Award, and the award for Top 
Scoring Mechanical Apprentice.
Lloyd Mason, engineering development 
manager for Arriva UK Bus, has accom-
panied the teams from Arriva since the 
event was founded in 2011 and says 
that “The IRTE Skills challenge is now 
an established event in the training 
calendar, and encourages engineers to 
showcase their abilities and perform to 
the highest level.”

“The work 
done in the 
workshops 
includes the 
inspection of a 
bus supervised 
by Lloyd 
Mason, who 
accompanied 
Pamela, Tom 
and Luís 
Freitas.
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T
tema de capa

texto e fotografias Marco António Lindo

Decorreu pelo 14º ano consecutivo a Confraternização de 
colaboradores da ARRIVA. O local escolhido foi a Quinta 
Colina do Romão, de forma a facilitar o acesso a colegas da 
área operada a partir de Famalicão.

Confraternização
de colaboradores 
ARRIVA Portugal

P
elo 14º ano seguido os cola-
boradores da ARRIVA reuni-
ram-se, este ano o local eleito 
foi a Quinta Colina do Romão.
Os autocarros convergiram 

ao Centro Coordenador de Transportes 
em Vila Nova de Famalicão, onde graças 
ao bom tempo foi possível organizar um 
lanchinho. Depois foi tempo para uma 
missa pela alma dos colegas já falecidos, 
de seguida reuniram-se todos nos auto-
carros com intuito de ir para a quinta 
onde decorreu a festa.
A Quinta da Colina do Romão é co-

nhecida pelos seus atributos e fez jus 
à fama ao servir uma ementa farta, 
com diversíssimas entradas, creme de 
legumes, bacalhau com broa e batata a 
murro, lombinho de porco “au cognac”, 
cabrito assado com castanhas e ananás 
ao natural seguido de uma diversidade 
extrema de sobremesas onde, entre 
outras, havia pudins diversos, molotof, 
bolos e tortas de cortar à fatia, doce de 
amêndoa, toucinho do céu, leite creme 
e papos de anjo.
Já era noite quando todos regressaram 
às suas casas. 
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Na imagem, os Senhores Azevedo, Rogério, Freitas, António, Luís, Paulo, Ana, Estela e Leandro, mais o 
João e o Trigo que não puderam comparecer e que foram os organizadores do magnífico evento deste 
ano. 

A organização do próximo estará a cargo do Morais, José Adelino, Rui Rodrigues, Fernando Vilaça, 
Carlos Manuel, Elisabete Miranda, António Fernando, e a Carmen Amorim que também faz parte da 
organização mas que não teve possibilidade de estar presente na confraternização deste ano.
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Desde 1978 que a CERCIFAF se encontra ao serviço da comunidade. E o balanço não podia ser mais positivo. Belarmino 
Costa, diretor desta instituição sem fins lucrativos, admite que não há nada mais gratificante do que ver as pessoas 
portadoras de deficiência que a CERCIFAF a crescer para a vida tornando-se adultos, mais cidadãos e independentes.

O sentido da eterna gratidão

H
oje quais as principais va-
lências da CERCIFAF?
Costumamos dizer que a 
CERCIFAF dispõe já de to-
dos os serviços e valências 

para enfrentar as necessidades das pes-
soas com deficiências e incapacidades 
e para atender as expectativas desta 
população e das respetivas famílias, que 
são, muitas vezes, as menos apoiadas 
nas suas frustrações e ansiedades, 
apenas porque querem o melhor para 
os seus filhos, e nem sempre sabem 
como fazê-lo.
De todo o modo, a CERCIFAF começou 
em 1978 com oito crianças na valência 
da educação (que até então não permitia 
a frequência destas crianças na escola 
pública) e hoje dá respostas a mais de 600 
crianças, jovens e adultos, em diferentes 
modos de intervenção e desenvolvimento. 
Para as crianças e famílias, dispomos de 
um importante serviço de Intervenção 
Precoce, que apoia crianças dos 0 aos 
6 anos. No âmbito da educação, somos 
Centro de Recursos para a Inclusão, cre-
denciado pelo Ministério da Educação, e 
prestamos apoio no âmbito da Educação 
Especial aos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais de seis Agrupa-
mentos de Escolas em vários concelhos. 

Para os mais adultos, temos respostas 
em Atividades Ocupacionais, garantindo 
apoio a 75 utentes, através de protocolos 
com a Segurança Social, e no âmbito da 
formação profissional e emprego, temos 
vários cursos de formação que garantem 
o desenvolvimento de competências e 
emprego no final das ações formativas, 
tendo como parceiros uma multiplici-
dade de empresas que trabalham com 
a CERCIFAF. Nesta área, prezamo-nos 
em ser uma das Instituições no país que 
mais empregos tem conseguido para as 
pessoas com deficiência, e apesar das 
dificuldades económicas das empresas, 
os empregos continuam a crescer.
Temos ainda um Lar Residencial onde 
residem 20 jovens que não dispõem de 
retaguarda familiar e uma residência au-
tónoma destinada a promover a autono-
mia e a vida independente de jovens que 
trabalham mas carecem deste apoio.
Finalmente, é importante salientar um 
outro conjunto de práticas, como o 
Desporto, a Cultura, Cidadania e Tempos 
Livres, onde são estimulados hábitos de 
vida saudável e práticas de inclusão na 
vida social, nas quais todos os jovens e 
adultos, homens e mulheres, têm opor-
tunidade de participar e de se tornarem 
cidadãos de pleno direito. 

Quais os grandes desafios em gerir uma 
instituição dessa envergadura?
Todos os desafios são importantes e sau-
dáveis para quem gere uma instituição 
que presta serviços às pessoas com mais 
dificuldades. No nosso caso, as pessoas 
com deficiências e incapacidades me-
recem todo o nosso esforço, dedicação 
e carinho, porque o desafio de sermos 
capazes de contribuir para melhorar as 
suas vidas e de influenciar a sociedade 
no sentido de promover a inclusão social 
e profissional, é um grande estímulo que 
nos impele a fazer cada vez mais e melhor.
   
O que é que particularmente o move?
No meu caso pessoal, mas certamente 
de toda a direção e dos colaboradores da 
CERCIFAF, o que nos move é a certeza de 
que este projeto institucional, de solidarie-
dade e responsabilidade, é um caminho 
que nos preenche para a vida toda. No 
meu caso pessoal, posso dizer que há 18 
anos, de livre vontade, deixei um serviço 
de emprego público para me dedicar ao 
trabalho nesta instituição, privada e sem 
fins lucrativos, por considerar que nada é 
mais importante que trabalhar com pro-
fissionais e equipas que nos estimulam e 
onde o trabalho que fazemos nos enche 
de satisfação. Nesta casa tornamo-nos 

“este projeto 
institucional, de 
solidariedade e 
responsabilidade, 
é um caminho 
que nos 
preenche para a 
vida toda.

texto Susana Marvão
fotografias D.R.

regiões
R

Quais as grandes linhas estratégicas 
da CERCIFAF?
Os principais eixos estratégicos da Insti-
tuição têm por base quatro pilares funda-
mentais. Clientes e utentes cada vez mais 
satisfeitos e com mais qualidade de vida; 
competência e Inovação organizacional; 
comunidade cada vez mais solidária e 
inclusiva; instituição cada vez mais reco-
nhecida e prestigiada.

CERCIFAF
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modestos na forma de ser, mas ambicio-
sos nos objetivos que queremos atingir. E 
o convívio diário com seres humanos tão 
simples e tão autênticos é de tal forma en-
riquecedor que nos leva a querer influen-
ciar todos os cidadãos, atingindo-os com 
a seta da solidariedade. E temos tido exce-
lentes resultados nessa onda de mudança 
social porque em toda a sociedade fafense 
e dos vários concelhos que abrangemos, 
as comunidades são amigas, solidárias, e 
têm muito orgulho por terem uma institui-
ção bem reconhecida como a CERCIFAF. 
E isso, naturalmente, enche-nos também 
de orgulho pelo reconhecimento público 
da obra social que vamos construindo.

Qual o balanço que faz de 2015?
O ano que está a findar foi bastante 
positivo essencialmente pelo equilíbrio 
financeiro conseguido, depois de termos 
atravessado alguns anos muito críticos e 
difíceis, tal como no resto do país. Este 
registo é tanto mais significativo se pensar-
mos que mantivemos todos os serviços e 
apoios com a mesma qualidade. Por outro 
lado, este período de dificuldades, permi-
tiu-nos fazer uma forte reflexão geradora 
de ideias e projetos futuros. 

O que mais gostaria de destacar neste 
ano de 2015?
Neste ano, são de salientar o desempenho 
dos atletas da CERCIFAF – Luís Gonçalves, 
Jennifer Nogueira e João Machado, nos 
campeonatos nacionais e recentemente 
nos campeonatos do Mundo de Atle-
tismo realizados na África do Sul, onde 
foram medalhados e reconhecidos como 
atletas de grande nível; a constituição 
da Rede Desportiva Local – designada 
“Rede Ágora”- onde a CERCIFAF através 
de um contrato-programa com o IPDJ, 
lidera uma parceria com importantes 
Coletividades fafenses, a Autarquia e o 
Instituto de Estudos Superiores de Fafe,  
tendo desenvolvido um programa de 
atividades de desporto para todos, muito 
rico e muito participado; o Desfile de Moda 
realizado pelos formandos da CERCIFAF, 
muito emblemático, e a Marcha Noturna 

do Pirilampo Mágico, evento com grande 
impacto e elevada participação pública; 
e finalmente, o lançamento de novos 
projetos voltados para o apoio às Famílias 
e Comunidades mais carenciadas do 
concelho de Fafe.

O que ficou por fazer?
Ficaram por fazer sobretudo alguns inves-
timentos na requalificação de espaços e 
na substituição de meios de transporte, 
alguns com quase 20 anos, porque não 
dispomos de meios financeiros para esses 
investimentos. Na verdade, ainda que 
urgentes, teremos de encontrar outras 
formas de apoio para concretizar estas 
medidas.

Quais os objetivos para 2016?
Para além das atividades correntes, pre-
tendemos em 2016 consolidar a rede de 
serviços, acrescentando-lhe os apoios à 
Vida Independente e às Famílias; quere-
mos melhorar o nível de satisfação das 
equipas de trabalho e as condições de au-
tofinanciamento da Organização (embora 
ainda não saibamos como…); e pretende-
mos proceder à necessária renovação dos 
transportes, sobretudo com a aquisição 
de um autocarro que transporta muitos 
utentes de diversos pontos.

O que falta à CERCIFAF?
Esta é das perguntas mais difíceis de 
responder porque nos falta sempre 
muita coisa para conseguir responder 
aos problemas das pessoas com defi-
ciência e das suas famílias. E esta é a 
nossa missão fundamental. O país tem 
poucos meios económicos e as organi-
zações sofrem como o país. Como disse, 
faltam-nos alguns meios económicos e 
faltam-nos condições para melhorar os 
espaços físicos e infraestruturas. 

Uniram-se à ARRIVA a algumas ações, 
nomeadamente do TEATRO BUS. Que 
importância têm estas ações em con-
textos como o dia da Deficiência e Dia 
Internacional da Não-Violência contra 
a Mulher?

Estas ações são de extrema importância 
pelo impacto público e pelas mensa-
gens sociais que alertam para graves 
problemas da sociedade. No fundo, um 
dos grandes princípios da CERCIFAF é a 
ligação aos problemas da comunidade. 
As causas da deficiência e a violência 
particularmente sobre as mulheres, são 
flagelos que não podemos consentir. Por 
vezes, parece haver algum conformismo 
com estas mazelas sociais e não se com-
batem pela raiz as suas causas. Até na 
CERCIFAF as nossas formandas desen-
volveram atividades de sensibilização e 
alerta sobre a violência nos namoros. Por 
isso, a celebração do Dia Internacional 
da Deficiência, com o envolvimento de 
várias entidades públicas e privadas nos 
diversos eventos, tem para nós um signi-
ficado ímpar porque permite demonstrar 
publicamente que, se houver apoio e 
desenvolvimento de competências, as 
pessoas com deficiência são capazes de 
se realizar e exprimir a sua criatividade e 
concretizar os sonhos a que têm direito.
De igual modo, graças ao apoio da AR-
RIVA, a quem aqui deixamos os nossos 
sinceros agradecimentos, todo o envol-
vimento público gerado com o TEATRO 
BUS em circulação na rua, foi um forte 
momento de apelo à consciência das 
pessoas para atitudes de não-violência, 
através de meios criativos e humildes. E 
tal como as pessoas com deficiência são 
mais frágeis em muitas situações, tam-
bém as mulheres são vítimas de violência 
desmedida que sobre elas é cometida.  A 
nossa obrigação enquanto seres huma-
nos e livres é a de não nos conformarmos 
com estes determinismos, travando e 
impedindo que estes fenómenos sociais 
se tornem constantes nas nossas vidas. 

Quais os grandes parceiros da CERCI-
FAF e de que forma viabilizam os vossos 
projetos?
Os nossos parceiros de sempre são 
as autarquias, pela sua proximidade e 
sentido de responsabilidade, o Estado 
como garante das condições sobre os 
direitos das pessoas com deficiência, e 

as coletividades locais, pelo trabalho em 
parceria, pela partilha de recursos e pelo 
seu dinamismo. Contudo, as empresas 
e as pessoas, particularmente de Fafe, 
são o esteio que nos ajuda e com quem 
sempre contamos. Somos contra os pe-
ditórios, mas sempre que temos necessi-
dades de apoio para projetos concretos, 
para desenvolver atividades de interesse 
social ou para fomentar o emprego das 
pessoas com deficiência, sempre nos as 
empresas e os empresários estiveram ao 
nosso lado. E isso é com muito orgulho 
que lhes fazemos esta distinção.

Qual o feedback que a comunidade onde 
estão inseridos vos dá, relativamente ao 
vosso trabalho? 
Como já referi, a CERCIFAF presta ser-
viços a pessoas que residem em vários 
concelhos. Para além de Fafe, são de 
Cabeiras, Celorico e Mondim de Basto, 
de Vieira do Minho e da Póvoa de Lanho-
so. Portanto, abrangemos um território 
com mais de 1100 Km2, com assimetrias 
de desenvolvimento, com elevados ní-
veis de desemprego e pobreza, baixos 
índices culturais e económicos. Nestas 
comunidades, vivem perto de 130 mil 
pessoas, muitas delas com elevadas 
necessidades de apoio na saúde e 
educação, reabilitação, formação e em-
prego, participação e inclusão. Em todas 
as dimensões a CERCIFAF tem sido uma 
ponte segura no apoio às pessoas com 
mais necessidades e socialmente mais 
frágeis. Daí que o retorno do nosso tra-
balho resulta sempre em gratidão. E as 
pessoas com deficiência assim como os 
seus familiares e amigos, sabem ser gra-
tos como ninguém. E para nós, o maior 
orgulho é vê-los crescer para a vida 
tornando-se adultos, mais cidadãos e 
independentes, construir as suas vidas, 
casar e ter filhos como toda a gente. E 
mesmo após muitos anos, vivendo em 
Portugal ou no estrangeiro, são tantos os 
que continuam a visitar-nos após terem 
conseguido voar pelas suas próprias 
asas…! E ficam-nos eternamente gratos 
por isso...    
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Garfe volta a ser
Aldeia dos Presépios

C
omo já é costume, Garfe transforma-se 
por estes dias na “Aldeia dos Presépios”. 
Os lindos presépios espalham-se ao 
longo de toda a aldeia, tendo sido feitos 
exclusivamente pelos habitantes de cada 

lugar.
A abertura oficial decorreu no passado dia 13 de 
dezembro nas antigas instalações da empresa AMI 
TRANSPORTES, em Garfe, estando presentes diversas 
individualidades, entre as quais Dom Jorge Ortiga, 
Arcebispo de Braga, os Vereadores do Município 
da Póvoa de Lanhoso, Gabriela Fonseca e Armando 
Fernandes, o Presidente da Mesa da Assembleia 
Municipal, Amândio Basto Oliveira e Paulo Ferreira, 
presidente da Junta de Freguesia.
O Padre da Paróquia, Luís Peixoto, foi o anfitrião desta 
festa que foi antecedida pelo desfile da Fanfarra do 
Corpo Nacional de Escutas, seguindo-se um concerto 
com a Banda do Padre José Luís Borga.
Cerca das seis e meia da tarde tivemos a possibilidade 
de assistir a uma missa celebrada em conjunto pelo 
Padre Luís Fernandes e pelo Padre José Luís Borga 
junto ao Presépio do Carvalhinho.
Inserido nestas festas serão realizadas diversas ativi-
dades de índole cultural, incluindo a  peça “Limpezas 
da Maria da Fonte”, pelo grupo do Club de Teatro da 
Póvoa de Lanhoso, Fados e as Janeiras.
Para completar este ciclo de interessantíssimas 
atividades, destacamos a exposição de presépios da 
coleção pessoal do Padre Luís Fernandes, uma mostra 
com mais de 900 exemplares com as características 
mais diversas.
O Padrinho da Aldeia dos Presépios deste ano é o 
Reverendo Padre José Sanches, que num emocio-
nado discurso, caracterizou detalhadamente a alma 
deste evento.

texto e fotografias Marco António Lindo

regiões

Pelo 14.º ano consecutivo, Garfe serve 
de palco a uma grandiosa exposição de 
presépios, contando na edição de 2015 
com cerca de duas dezenas, mais que 
no ano anterior.

R
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A 
restauração, os alojamentos, 
as festas e romarias, os rotei-
ros turísticos, o património, 
as tradições, os eventos e 
as notícias são alguns dos 

conteúdos disponíveis na Loja Interativa 
de Turismo da Trofa, que integra a rede 
afeta à região Porto e Norte de Portugal, 
possuindo um conjunto de valências tec-
nológicas e conteúdos apelativos que a 
transformam num espaço de divulgação 
turística por excelência.

Esta estrutura turística, localizada em 
pleno centro da cidade da Trofa, foi 
equipada no âmbito do Programa Ope-
racional Regional do Norte (ON2) e assu-
me-se como uma porta de entrada para o 
turismo local, que tem como segmentos 
base cinco pilares: monumentos como 
o Castro de Alvarelhos; a natureza e a 
tradição dos Parques Nossa Senhora das 
Dores e Dr. Lima Carneiro e do Parque 
das Azenhas; a herança ancestral da 
Arte Sacra; e a modernidade da indústria 
local; sendo o espaço ideal para dar as 
boas vindas a todos os turistas. 

Loja Interativa promove
apostas turísticas do concelho
texto Turismo da Trofa
fotografia D. R. Além do atendimento personalizado 

na Loja, a Trofa dispõe também de um 
promotor virtual no exterior do espaço, 
que permite a consulta durante 24 
horas - TOMI -, onde é possível obter 
toda a informação turística, permitindo 
igualmente aos visitantes tirarem foto-
grafias e selfies, podendo enviá-las para 
qualquer lugar por email.
Para completar, na Loja Interativa de 
Turismo da Trofa poderá ainda encontrar 
informação atualizada sobre as carreiras 
da ARRIVA que servem a região bem 
como o seu ARRIVA Jornal.

Turismo da Trofa

LOJA INTERATIVA 
DE TURISMO DA 
TROFA 

Rua Padre Joaquim Augusto
da Fonseca Pedrosa
Parques Nossa Senhora das Dores
e Dr. Lima Carneiro
Fórum Trofa XXI, n.º 92
4785-419
S. Martinho de Bougado
Trofa

PUB
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As paragens
onde o tempo habita

“
As Paragens onde o Tempo 
Habita”, foi inaugurada no 
passado dia 13 de dezembro 
com uma visita guiada de 
autocarro às intervenções 

artísticas em dezassete abrigos de 
paragens de transportes públicos no 
centro urbano de Guimarães. Este 
foi um dos eventos que assinalou o 
14º aniversário da elevação do Centro 
Histórico de Guimarães a Património 
Cultural da Humanidade.
“Celebramos 14 anos da elevação de 
Guimarães a Património Cultural da 
Humanidade, título atribuído pela 
UNESCO. E a razão para fazermos 
esta intervenção prende-se com o 
facto de, no nosso ponto de vista, o 
património é também o que estamos 
a fazer. É realmente o que herdamos 
do passado, o património construído, 
o património arquitetónico, mas a 
verdade é que o património imaterial, 
o artístico, constrói-se todos os dias. 
E a arte é património, por isso decidi-
mos associar estas duas realidades: 
o património imaterial e o material”, 
disse na apresentação do evento José 
Bastos, vereador da Câmara Municipal 
de Guimarães.
O projeto “As Paragens onde o Tempo 
Habita” foi assim inaugurado com uma 
visita guiada às intervenções artísticas 
em dezassete abrigos de paragens de 
transportes públicos no centro urbano 

de Guimarães. O percurso teve início no 
abrigo da Alameda S. Dâmaso (Norte), 
seguindo-se depois a Rua de Santo An-
tónio, Alameda da Universidade (2), Rua 
Teixeira Pascoais, Pavilhão Francisco de 
Holanda, Av. São Gonçalo (2), Alameda 
Dr. Mariano Felgueiras (em frente ao 
Hospital), Escola de Creixomil, Alameda 
Dr. Mariano Felgueiras (em frente ao 
GuimarãeShopping), Avenida D. Afonso 
Henriques, Largo República do Brasil 

transporte público como o transporte 
que deve ser de excelência para toda 
a gente. Para bem não só das pessoas 
e do seu bem-estar mas também do 
ambiente, da cidade. 
Algo que faz ainda mais sentido 
quando Guimarães é candidato a Ca-
pital Verde Europeia”, disse na visita 
guiada Manuel Oliveira, presidente 
da comissão executiva da ARRIVA 
Portugal Norte.

(2), Alameda Abel Salazar (em frente à 
Escola Martins Sarmento), Rua Dr. R. 
Carvalho e Av. Cónego Gaspar Estaço 
(junto ao Tribunal).
A ARRIVA participou nesta visita 
guiada a abrigos intervencionados 
como mostra de arte nas paragens de 
autocarro de Guimarães, numa forma 
peculiar, utilizando o TEATROBUS.
“É mais uma forma de tentar contribuir 
para que as pessoas olhem para o 

Os trabalhos 
podem ser 
apreciados 
durante cerca 
de dois meses.“

Guimarães 

D
destaque

texto Susana Marvão
fotografias Marco António Lindo

Os alunos de mestrado da Escola Superior Artística de Guimarães deram uma nova vida às 
paragens de autocarro no centro da cidade de Guimarães.
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Aliás, recentemente foi divulgado que 
91,9% dos vimaranenses acha que 
Guimarães se deve candidatar a Capi-
tal Verde Europeia, de acordo com um 
inquérito realizado antes da apresen-
tação pública do projeto “Guimarães + 
Verde” e do plano de ação de suporte 
à candidatura que será submetida 
em 2017, tendo em vista a obtenção 
do galardão europeu em 2020. Nesta 
amostra, ficou ainda patente que para 
45,8% das pessoas inquiridas, o prin-
cipal responsável pelos danos no meio 
ambiente em Guimarães é a sociedade 
no geral. Segundo a percentagem de 
respostas obtidas, a resolução dos pro-
blemas relacionados com o ambiente 
depende principalmente da mudança 
de comportamento (66,4%) e de cada 
um de nós (23%).
“É só mais uma demonstração da pre-
sença da ARRIVA na cidade e com a 
cidade”, disse Manuel Oliveira. 
O projeto “As Paragens onde o Tempo 
Habita”, coordenado pela ESAP-Guima-
rães, é constituído por ilustrações da 
autoria de Mafalda Neves, Luís Taklim, 
Sérgio Marques, Uriel Cordas, Bruno 
Santos, Bárbara Rocha, Cláudia Lou-
reiro, Patrícia Guerra e Joana de Sousa, 
jovens autores, mestres em ilustração 
pela delegação de Guimarães da Escola 
Superior Artística do Porto.
O director da Escola Superior Artística 
de Guimarães, Paulo Leocádio Ribeiro, 

assume que “um dos desígnios da 
Escola Superior Artística de Guima-
rães é precisamente trabalhar com a 
comunidade e procurar integrar-se na 
vida da cidade. E por isso estaremos 
sempre disponíveis, dentro das nossas 
áreas de competência, a colaborar com 
projetos desta natureza”.
Os trabalhos podem ser apreciados 
durante cerca de dois meses, sendo 
que a autarquia está a equacionar a 
realização de duas visitas guiadas em 
Janeiro e Fevereiro do próximo ano.
Ainda no âmbito das comemorações 
do título da UNESCO, foi apresentada a 
edição de 2015 da revista de património 
“Veduta”, na loja d’ “A Oficina”, na Rua 
da Rainha. Mais tarde, na Igreja de 
Nossa Senhora da Oliveira, apresen-
tou-se o Ensemble Vox Angelis. Meia 
hora depois, iluminou-se o património. 
Também às 17h30 horas teve início 
a Corrida e Caminhada Guimarães – 
Património Mundial, que teve cinco 
intervenções musicais ao longo do 
seu percurso.
O Museu de Alberto Sampaio asso-
ciou-se às comemorações, com visitas 
guiadas aos seus espaços, entre as 10 
e as 14h30… No Palacete da Praça de 
S. Tiago, houve livros na Praça e ainda 
o Mercadejar no Museu.
Referência ainda para a iniciativa Mú-
sica de Bebés, no Museu de Alberto 
Sampaio.

OS ARTISTAS E AS PARAGENS

As ilustrações nas paragens são todas da 
autoria de jovens autores, mestres em 
ilustração pela ESAP-Guimarães, e estão 
situadas nos seguintes locais:
- Sérgio Sequeira: Rotunda da 
Universidade | Av. S. Gonçalo - 
Triângulo | Lado Sul da Rotunda junto 
da Escola de Creixomil;
- Sérgio Marques: Universidade – frente 
à portaria | Av. D. Afonso Henriques à 
Alameda;
- Mariana Baldaia: Largo República do 
Brasil | Av. S. Gonçalo - Triângulo;
- Mafalda Neves: Alameda Dr. Alfredo 

Pimenta - Pavilhão Francisco de Holanda;
- Tiago Tsou: Rua Teixeira de Pascoaes | 
Escola Secundária Martins Sarmento;
- Afonso Ferreira: Largo República do 
Brasil | Guimarães-Shopping;
- Diana Martins: Rua de St.º António 
– Estação de Correios | Rua Dr. Carlos 
Malheiro Dias, junto ao Infantário Nuno 
Simões;
- Filipa Areias: Av. Cónego Gaspar 
Estaço – junto ao Largo da Mumadona | 
Hospital;
- Eva Mendes: Av. D. João IV - Estação 
de Caminhos de Ferro.
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sociedade
S

texto e fotografias
Destacamento da GNR de Guimarães

Numa perspetiva preventiva e de sensibilização a Guarda 
Nacional Republicana, enquanto força de segurança 
humana, tem procurado desenvolver esforços no sentido de 
mobilizar as forças comunitárias utilizando todos os recursos 
sociais ao dispor para que a tarefa de garantir e promover os 
direitos das pessoas com deficiência se torne uma realidade 
numa sociedade que se quer verdadeiramente inclusiva.

GNR lança 
programa 
de apoio a 
pessoas com 
deficiência

A 
Secção de Programas Es-
peciais do Destacamento 
Territorial de Guimarães, 
tem levado a cabo diversas  
ações em articulação com 

diferentes atores sociais, ligados à área 
da deficiência onde se promove a coo-
peração de modo a sensibilizar e formar 
as entidades parceiras locais para a 
realidade das pessoas que se dizem 
“diferentes” e vulneráveis.
No âmbito deste programa e de uma 
plataforma de articulação e entendi-
mento, destacámos a CERCIFAF como 
um parceiro que nos tem garantido um 
precioso contributo através de “expe-
riências” no mínimo marcantes a nível 
do (auto)conhecimento, possibilitando a 
interação de jovens “diferentes” com os 
militares da GNR. 
Destacámos também as atividades 
conjuntas do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra a Mulher 

e do Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, que dá o mote a um projeto 
no mínimo inovador relançando o debate 
social à volta desta temática que tanto 
perturba a nossa sociedade. 
Esta interação tem muitas vezes sido 
levada a cabo durante as ações de 
sensibilização, experimentação de 
meios e atividades formativas que vai 
traduzindo os nossos esforços em 
direção à promoção da inclusão social 
que visa a igualdade de oportunidades 
e um reforço do sentido de igualdade 
e justiça.
Assim, os sorrisos tomaram o lugar 
de muitas palavras que na dificuldade 
própria de as balbuciar nos remeteu 
para a importante missão, enquanto 
agentes mas também seres humanos, 
de valorizar pequenos “nadas” que tor-
nam diferente o nosso dia e o dia e o de 
muitos que neste caso apenas se dizem 
“diferentes”!

“O excesso de álcool, o 
excesso de velocidade, as 
manobras perigosas e a 
fadiga constituem alguns 
dos comportamentos de 
risco mais associados a 
esta quadra festiva. 
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ESPAÇO DÚVIDAS
BICICLETAS: REGRAS DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA! 
A circulação deve ser feita preferencialmente pela direita da via de trânsito e as pistas 
de velocípedes devem ser utilizadas sempre que seja conveniente. Ao circular na 
faixa de rodagem, o condutor de velocípedes deve manter uma distância das bermas e 
passeios suficiente para evitar acidentes.
Não é permitido o transporte de passageiros num velocípede, salvo se for construído 
com assentos para um ou dois passageiros, ou se este tiver mais de um par de pedais, 
caso em que o número de passageiros corresponde ao número de pares de pedais. 
Se o passageiro tiver menos de sete anos, pode ser transportado num velocípede 
equipado com cadeira especialmente concebida para o transporte de crianças.
Na ausência de sinalização, sempre que um velocípede se apresente pela direita, os 
restantes condutores devem ceder-lhe passagem.
Os velocípedes podem circular nas bermas, desde que não ponham em perigo ou 
perturbem os peões que nelas circulem.
Podem ainda circular paralelamente numa via, exceto em vias de reduzida 
visibilidade ou sempre que exista intensidade de trânsito e desde que não causem 
perigo ou embaraço ao trânsito. Se pedalar em grupo, faça-o em fila indiana ou aos 
pares, não sendo possível a circulação em paralelo de mais de dois velocípedes.
As passagens de velocípedes equivalem às passagens de peões (quando efetuadas 
nos locais a isso especialmente destinados), devendo o condutor de veículo a motor 
ceder-lhes passagem. As crianças até aos 10 anos podem circular de velocípede nos 
passeios, desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões.
Não se esqueça de sinalizar todas as manobras e boa viagem!

CONSELHOS PARA AS FESTAS
A SECÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO DESTACAMENTO 
TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE 
GUIMARÃES, ACONSELHA QUE NESTA QUADRA FESTIVA CONDUZA 
COM PRUDÊNCIA!
O excesso de álcool, o excesso de velocidade, as manobras perigosas e a fadiga 
constituem alguns dos comportamentos de risco mais associados a esta quadra 
festiva.  À semelhança dos anos anteriores são levadas a cabo inúmeras campanhas 
de sensibilização e de prevenção rodoviária e ainda assim persiste a “áurea negra” 
nas estradas portuguesas. É o nosso desejo que este ano conduza com prudência, que 
pense em si e nos seus. BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

FESTA DA GNR DE GUIMARÃES
A Festa de Natal é um dos momentos que, por si só, vale pela importância que o 
reveste, é tempo de Amor, da Família, de União e de Partilha. 
Pelo significado que tem, o Destacamento Territorial da Guarda Nacional 
Republicana de Guimarães, considerou ter de abrir as suas portas às crianças e aos 
idosos do Vale de São Torcato, para mais uma Festa de Natal, sendo sua vontade que 
esta pudesse ficar gravada na memória daqueles que tiveram o privilégio de estarem 
presentes e poder constatar o que em muitas palavras seria impossível.
A convite do comando, estiveram presentes diversas individualidades. Pela Câmara 
de Guimarães em representação do seu Presidente, esteve seu Vice Presidente, 
Amadeu Portilha. O auditório voltou a transformar-se em palco contagiando a 
verdadeira magia do Natal num entrelaçar de culturas e gerações que soube despertar 
o melhor de cada um, numa vontade que uniu esforços direcionados para valores que 
não são apenas natalícios. 
No fim da festa e segundo os organizadores: “A solidariedade deve ser missão e um 
sorriso conquistado a cada teatro, música, dança e fez-nos sentir que tinha valido a 
pena.” Foi ainda dirigido um agradecimento particular ao Neno, ao Marco Génio, ao 
Azul Diferente da CERCIFAF e a todos quantos contribuíram para o sucesso da Festa 
de Natal. O TEATRO BUS ARRIVA também não foi esquecido, tendo sido referido 
várias vezes por causa do envolvimento no trabalho conjunto com o Serviço de 
Programas Especiais da GNR e com o Azul Diferente da CERCIFAF.
texto Marco António Lindo
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texto Mafalda Raínho
fotografias D.R.

L
literatura

Nascida em Hartford nos Estados Unidos, a 24 de dezembro 
de 1973, Stephenie Meyer tornou-se conhecida ao escrever 
“Twilight”, que acabou por se transformar num campeão de 
vendas a nível mundial. Foi Jodi Reamer - a sua agente - que, 
ao ler pela primeira vez o livro, achou que estava perante 
um incrível texto, especialmente, para apaixonados pelo 
“fantástico”.

Stephenie Meyer 

S
tephenie nem percebia 
como era possível tama-
nho interesse pelos leitores 
que, ávidos, imploravam por 
mais. Em vez de um, a saga 

deu-nos mais três livros que acabam 
traduzidos em quase 40 línguas e cujas 
vendas vão quase nos 275 milhões. Mais 
ainda, quando Catherine Hardwicke, 
Chris Weitz, David Slade e Bill Condon 
realizam os filmes mundialmente conhe-
cidos como “Twilight Saga”, “Twilight” 
em 2008, “New Moon” em 2009, “Eclipse” 
em 2010 e, finalmente, “The Twilight 
Saga: Breaking Dawn” com a primeira 
parte em 2011, e a segunda em 2012. 
Só os filmes renderam mais de três mil 
milhões de Euros em receitas, o que 
faz da Saga uma das mais rentáveis da 
história do cinema.
Mas como é que uma rapariga simples, 
com cinco irmãos a viver numa comu-
nidade com ligações à Igreja Mormon, 
pode ser capaz de escrever este tipo de 
livros e ter tanto sucesso?
Tudo tem um motivo! Neste caso, a Ste-
phenie adorava ler e lia grandes autores 
desde pequena. Dava preferência a au-
toras e, entre elas, uma das preferidas 
é Jane Austen, autora de “Orgulho e 
Preconceito”. Embora tenha vivido no 

Século XVIII, Jane Austen estava muito à 
frente na sua época. A sua escrita revela-
va, criteriosamente, valores entre o real, 
muito cuidado, e o fictício desvairado e 
inesperado. Outra é Charlotte Bronte, 
grande autora também inglesa, esta do 
Século XIX, a autora de “A paixão de Jane 
Eyre”. Castelos, mistério, um ambiente 
gótico que faz lembrar Horace Walpole, 
vão em conjunto com a sistemática da 
escrita de Jane Austen, influenciar cla-
ramente as ideias de Stephenie.
Temos portanto uma jovem Mormon, 
com uma educação muito regrada que 
lê coisas como: romances intensos 
raiados de sexualidade extrema mas 
escondida; mistérios em ambientes 
estranhos com castelos góticos à noite; 
ou até a “Utopia” de Thomas Moore. A 
isto junta-se o facto de estar a par da fór-
mula de escrita de outros autores norte 
americanos consagrados, que mesmo 
sem a cativarem tanto, lhe mostram a 
fórmula do sucesso.
Enquanto estudante é brilhante e os re-
sultados escolares valem-lhe um prémio 
“National Merit Scholarship”. Esse pré-
mio deu-lhe a possibilidade de ingressar 
numa universidade, e entra em Brigham 
Young University onde vai formar-se em 
Literatura Britânica.
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É na Brigham Young University que, 
ainda antes de concluir o curso, en-
contra um amigo de infância, Christian 
“Pancho” Meyer – de quem adotará o 
apelido. É com ele que namora, dele en-
gravida, nascendo a filha ainda antes de 
Stephenie acabar o curso. Depois disto 
casam-se, e após o casamento termina 
o curso, com excelentes notas.
No meio de tudo isto, já iniciara a sua 
“Saga”, que na altura, obviamente, 
ainda não a era. A autora conta que 
“Crepúsculo” foi inspirado num sonho, 
onde se sentiu completamente absorvi-
da por um determinado momento, que 
o quis conservar, dando vida e história 
às personagens – a cena em que Bella 
e Edward conversam deitados no prado. 
Saía então história do romance entre o 
vampiro e a humana. 
Stephenie aproveitava, normalmente, 
a noite para escrever, enquanto a filha 
já dormia.

Mais de 500 páginas depois é aconselha-
da por  Janet Evanovich a falar com Jodi 
Reamer, uma agente literária da editora 
“Writer’s House”.  Janet era a criadora 
da personagem Stephanie Plum, uma 
viciada na compra de roupa interior 
mas que se transforma em caçadora de 
recompensas ao capturar criminosos 
- outro campeão de vendas - por isso 
também ela tinha uma escrita invulgar 
e, facilmente, se interessou pelas 500 
páginas.
É a própria Jodi Reamer que, depois 
de ler o texto de uma só vez, afirma ser 
preciso  limar algumas arestas, mas 
reconhece em Stephenie tanto potencial 
que lhe avança 750.000 Dólares, para 
que esta não assine por uma outra edi-
tora interessada no seu trabalho. Nunca 
uma editora havia pago uma quantia tão 
elevada a alguém sem sequer publicar.
O famoso jornal New York Times atri-
bui-lhe o prémio “Editor’s Choice and 

Publishers Weekly Best Book of the Year” 
em 2006.
As leitoras são em maior número e, 
etariamente, o conteúdo dirige-se tanto 
a adolescentes como a adultos. Seguem-
-se os filmes, que como já atrás referido 
foram campões mundiais de bilheteira 
– agora ultrapassados pelo fenómeno 
“Star Wars”.
Em 2008 Stephenie muda de assunto e 
escreve The Host, um romance intenso 
e profundo num clima extraterrestre. 
Tudo se passa após a invasão da Terra 
por extraterrestres que atacam os hu-
manos, adquirindo o seu corpo, ficando, 
por isso, com o aspecto original, mas 
com a consciência substituída pela do 
extraterrestre; alguns resistem e não 
são absorvidos pelos invasores. Uma 
das raras exceções é Mélanie, que tinha 
escapado mas que é depois capturada. 
O seu corpo é entregue à alienígena 
Peregrina que não esperava o que vai 

“Stephenie 
adorava ler e lia 
grandes autores 
desde pequena.

acontecer de seguida. O corpo de Méla-
nie não se separa das suas memórias, 
emoções e sentimentos, tornando-se 
numa inesperada complicação para 
Peregrina. Tudo isto trará uma sequência 
de acontecimentos invulgares ou habi-
tualmente menos (d)escritos. Esta obra 
transforma-se também em filme.
Stephenie Meyer pertence a um grupo 
restrito de autores atuais. Há muitos a 
fazer romance, muito desse romance é 
verdadeiramente “Romance de cordel” 
do Século XXI, mas Stephenie está ao 
nível dos verdadeiramente grandes 
romancistas que, fazendo histórias que 
servem a todos, sabe construi-las com 
rigor, detalhe de “cenário”, tem uma 
imaginação que raia em certos momen-
tos a filosofia, a análise psicológica da 
atitude, dos comportamentos virtuais, 
das hipótese do além do natural, que 
apresenta de uma forma que por vezes 
mais parece uma história de encantar.
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texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

M
musik

by mokzz

Pearl Jam

E
ntão até há uns tempos toda 
a gente sabia que tinha a ver 
com a bisavó dele que fazia 
um doce à base de peyote, 
aquele cato sul americano 

que já os Astecas usavam até ficarem 
completamente pedrados, para pode-
rem comunicar melhor com os deuses. 
Claro que a realidade não é bem assim, 
mas gosto da ideia como os Astecas. 
A bisavó era a Pearl e fazia mesmo o 
doce, “Jam” em inglês, e agora vêm 
arranjar uma razão que tem a ver com 
ostras?
Já ouviram falar da banda KISS que é a 
forma abreviada de “Knights In Satan’s 
Service”. Um dia destes ainda alguém 
vai dizer que tem a ver com outras ce-
nas tipo “Killing in steam ships”.
Bem, como é habito, não estou muito 
a fim de falar de nada, por isso vou só 
escrever o que me lembrar, embora me 
lembre de muita coisa.
O Edward Louis Severson III, mais 
conhecido como Eddie Vader, nasceu 
em 1964 e teve uma infância algo es-
tranha, já que a mãe se tinha separado 
ainda ele era bem pequeno. Pouco 
tempo depois a mãe junta-se e casa 
posteriormente com uma advogado 
de quem adota o nome Muller. O Eddie 
passa a Eddie Muller mas ainda não se 
tinha habituado à ideia quando a mãe 
se separa de novo. 
Não sei como, mas entretanto aos treze 
anos já se chama Eddie Vedder, idade 
em que lhe apresentam um amigo de 
família por quem ele ganha algum 
afeto. No entanto esse amigo morre 
subitamente e só uns anos depois, 

embora ainda adolescente é que o Ed-
die fica a saber que esse amigo, afinal 
era o seu pai. Portanto ainda antes de 
ir para a universidade o Eddie já tinha 
passado tanto, que era natural que não 
batesse bem.
Mesmo assim nunca percebi bem a 
história porque ou o Eddie não sabia 
o seu nome original, Edward Louis 
Severson III, ou era muita burro e não 
estabelecia uma ligação, nem que 
fosse pela estranha coincidência des-
te tal amigo se chamar Edward Louis 
Severson: demais.
Quando se quer falar de algo sobre 
a qual se sabe bastante, o resultado 
pode ser ainda mais confuso que a 
razão do nome da banda, Pearl Jam, ou 
as confusões com o amigo que afinal 
era pai do Eddie, e o inicio da carreira 
dele é uma confusão grande o que 
também não é de admirar, porque fosse 
por causa do doce feito com droga ou 
por outra razão idêntica mas fumada 
ou cheirada, há imensas versões sobre 
como tudo acontece, mas embora 
confuso penso que é assim…
Cerca de 1987 ou 88, os guitarristas 
Stone Gossard e Bruce Fairweather e 
o baixista Jeff Ament da banda Green 
River juntam-se ao baterista Greg Gil-
more e ao vocalista Andrew Wood e 
formam uma banda chamada Mother 
Love Bone. O Andrew é que é o mem-
bro de maior notoriedade da banda 
que rapidamente se começou a revelar 
com o seu primeiro EP, lançado em 
1989, Shine. Ora certa noite de março 
de 1990 o Andrew engana-se na dose 
e na manhã seguinte não acorda. O 

dessa corrente musical, acusa o Eddie 
Vedder de corromper o estilo e enganar 
os seguidores. Acaba por mudar de 
ideias e quando estava já a ser amigo 
do Eddie, matou-se.
Eu até tenho boas razões por ter uma 
carinho especial pelos Pearl Jam por-
que na noite em que nasci estava a dar 
no “Saturday Night Live” na televisão 
e o meu pai em vez de ir despejar a 
minha irmã à vizinha e levar a minha 
mãe para a maternidade, continuava a 
olhar para o monitor.
Em 1993 nos MTV Music Awards, a 
banda recebe quatro prémios só pelo 
clip do tema “Jeremy”. O Eddie entre-
tanto acha que a partir daí se recusará 
a aceitar que se façam mais vídeos de 
temas da banda, isto por corrompe-
rem a liberdade de espírito de quem 
os ouve. Um clip acaba por fazer da 
história um filme que acabará por se 
tornar ficcionalmente na realidade. A 
editora bem tenta, mas nem sequer de 
um outro tema, “Black”, sairá algum ví-
deo. A ideia do Eddie era textualmente 
que estar às escuras de auscultadores 
a ouvir permitia sonhar o que estava a 
ser cantado. 
O Eddie até é apresentável, e fala bem, 
escreve bem, mas na realidade, a 
realidade real ao vivo, deve ser descon-
certantemente chato de aturar. Acha 
difícil viver com a fama da banda, tem 
problemas em entender porque é que 
se dizem coisas boas sobre os Pearl 
Jam, arrepende-se de ter ido aos MTV 
Awards, acha que é parvo estar a falar 
da banda, e ainda só ia no primeiro 
álbum.

Stone e o Jeff decidem criar uma banda 
de tributo e assim nasce a Temple of 
the Dog.
Temple of the Dog vai ainda integrar 
o Chris Cornell que tinha vivido al-
gum tempo com o falecido, e o Matt 
Cameron, ambos dos Soundgarden. 
Quem se junta a todos estes e o Eddie 
Vedder e Mike McCready, caídos não 
sei de onde, mas que virão ao mesmo 
tempo a formar os Pearl Jam com o 
Stone e o Jeff. 
Pearl Jam é de 1990 e o disco dos 
Temple of the Dog sai em 1992.
É num magnífico estúdio em Seatle 
nos Estados Unidos, o London Bridge 
Studio, que nasce o primeiro álbum 
dos Pearl, intitulado “Ten”. Lendo a 
poesia dos temas extrai-se coisas 
queridas como solidão, homicídio, 
suicídio ou depressão extrema, tudo 
isto suportado por um som de rock 
clássico. Não vende muito a principio, 
mas é bom para quem goste do estilo, 
eventualmente raiado de “grunge”. 
“Jeremy”, “Even Flow” e “Alive” são os 
três singles que nascem do álbum, 
mas é o primeiro destes que dará um 
vídeo clip querido, sobre um rapaz que 
se suicida com um tiro na cabeça à 
frente dos colegas, numa aula.
Que é que têm em comum Nirvana, 
Alice in Chains ou Soundgarden? 
São todos do Estado de Washington, 
Seatle e Aberdeen, que é perto. Pearl 
Jam é também de Seatle, e por isso, é 
claramente uma corrente que “vende” 
este estilo marcantemente grunge. No 
entanto, o Kurt Cobain não está bem 
de acordo com a ideia e demarca Pearl 

Há uns tempos li que o Eddie Vedder se saiu agora com uma versão nova para o nome da 
banda. Pearl Jam é aquela cena estranha que acontece dentro das ostras que leva à criação 
de uma pérola; não tá bem o gajo. 
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Voltam a estúdio para gravar um se-
gundo disco de titulo “Vs”, de onde 
sobressaem “Animal”, “Dissident”, 
“Go” e “Daughter”. As classificações 
são excelentes e as vendas na primeira 
semana atingem quase o milhão de 
cópias.
Em 1994 vem o meu disco preferido em 
vinil, “Vitalogy”. Nunca entendi muito 
bem mas no decorrer da tournée do 
“Vs” houve uns problemas nunca ex-
plicados na totalidade que envolviam 
a venda de bilhetes pela Ticketmaster, 
um problema que levou a uma ação 
em tribunal, que no sentido prático 
levou ao boicote da banda a usar locais 
que fossem usados pela Ticketmaster 
como vendedora de bilhetes para con-
certos, isto porque além de comissões 
eles cobravam uma taxa extra que os 
Pearl não aceitavam; confusões sem 
interesse. Pois “Vitalogy” foi feito nos 
“intervalos” da tourné do “Vs”, e bas-
tante bem feito até, porque quando sai, 
em uma semana vende na versão CD 
quase 880.000 cópias.
A banda, entretanto, vai perder o seu 
baterista por desentendimentos ainda 
por causa do processo da Ticketmaster, 
em que o Dave Abbruzzese achava 
que a taxa era merecida, enquanto 
os restantes membros não pensavam 
assim. De alguma forma até calhou 
bem porque o Jack Irons estava no 
desemprego desde que deixou os Red 
Hot Chilly Pepers, e assim, passou a 
ter trabalho de novo; um excelente 
trabalho.
Temas deste novo álbum vão valer 
nomeações diversas e “Spin the Black 
Circle” ganha mesmo um Grammy em 
1996 por melhor tema de hard rock.
Ainda em 1996 sai um novo álbum, um 
estilo diferente, nova sonoridade. Até 

o David Bowie o considera como um 
trabalho de referência, ajudando de 
alguma forma a criar uma curiosidade 
maior para a tourné à Europa. O novo 
álbum, “No Code” vai figurar no alinha-
mento dos espetáculos que correm 
bastante bem. O sucesso acaba por 
motivar o trabalho seguinte que sai 
dois anos depois. “Yeld” acaba mesmo 
por provocar um “making of” em vídeo. 
No decorrer de alguns espetáculos 
tinha sido notório o mau estar com 
o Jack Iron, o recente baterista, que 
nunca se integrou totalmente no 
espírito da banda, acabando por ser 
substituído por um velho conhecido 
dos Jam, o Matt Cameron que vem dos 
fantásticos Soundgarden.
Com a situação resolvida finalmente 
com a disputa com a Ticketmaster, os 
Pearl Jam voltam finalmente a atuar 
de uma forma abrangente nos Estados 
Unidos, de tal forma que até se vai 
fazer pela primeira vez um “ao vivo”. 
“Live in two legs” em 1998 é realmente 
um excelente trabalho que por vezes 
em alguns temas prefiro, em relação 
aos originais de estúdio. Logo a seguir 
edital um single para beneficência a 
favor dos refugiados do Kosovo, e a 
seguir vão de férias.
Só em 1999 é que os Pearl voltam a 
trabalhar. No fi§ m do ano entram 
em estúdio para em maio de 2000 
lançarem Binaural. Um som renovado 
e afastado do grunge não convence 
da mesma forma e acaba por vender 
relativamente pouco. A banda que 
sempre recebeu “platina” por cada 
álbum, desta vez não. 2000 marca 
também a banda de uma forma triste 
quando na sua tournée desse ano 
há um acidente grave no Festival de 
Roskilde, na Dinamarca. No meio de 

Que é que têm 
em comum 
Nirvana, Alice 
in Chains ou 
Soundgarden? 
São todos 
do Estado de 
Washington, 
Seatle e 
Aberdeen, que 
é perto. 

“
encontrões excessivos sete espec-
tadores morrem. O sucedido leva a 
cancelar os concertos que faltavam e 
que se pondere mesmo acabar com 
a banda. 
Entretanto, estou aqui a olhar para 
alguns álbuns, a ouvir alguns temas 
e a verdade é que não há nestes anos 
nada de interessante a contar. Mudam 
de editoras, fazem uma deles próprios, 
e mantêm outra para exportação, mas 
não há nada emocionante nem sórdido 
para contar.
Em 24 de março de 2009, “Ten” o 
primeiro álbum dos Pearl Jam, ree-
ditado em quatro edições, incluindo 
uns temas nunca antes revelados em 
disco. A ideia na altura era reeditar 
todos os álbuns dos Pearl nos dois 
anos seguintes.
Em janeiro de 2011, a banda lançou 
“Live on Ten Legs”, um álbum ao vivo 
que reúne faixas de tournées de 2003 
até 2010, mas como já nessa altura 
tinham muito material escrito, pelo 
menos uns vinte temas, vão gravar Li-
ghting Bolt que sai em outubro de 2013, 
o décimo álbum de onde nascem dois 
singles, “Mind Your Manners e Sirens”.
Já passaram 25 anos desde o emocio-
nante principio de Pearl Jam. 
Basicamente e pensando nisto tudo, 
creio que escrevi um texto que é um té-
dio, porque me pediram, mas também 
porque o que acontece é que Pearl aca-
ba por estabilizar basicamente depois 
dos primeiros dez anos. Acho mesmo 
que a partir de certa altura são uma 
banda tão boa como mil outras, só que 
são famosos. Acho que nos primeiros 
dez anos evoluem imenso e que depois 
nos deixam sempre à espera de mais. 
Como diria o meu avô, “uma banda de 
quem há muito a esperar”. 
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religião

texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

São Nicolau

N
icolau nasceu no fim do Sé-
culo III em Mira, cidade na 
Ásia Menor, situada na Ana-
tólia, atual sul da Turquia. 
O seu tio era Bispo de Patara 

e acaba por influenciá-lo determinante-
mente. Nicolau era espontaneamente 
um religioso, marcantemente cristão e 
a sua atitude era beneficente e solidária. 
Estava sempre presente onde houvesse 
necessidade de apoio sob qualquer for-
ma, especialmente a espiritual, já que foi 
ordenado sacerdote ainda muito jovem.
A sua índole beneficente era tão marcan-
te que após ter recebido uma herança 
abastada, depois da morte dos pais, 
distribuiu-a por quem mais necessitava; 
mas fazia esta distribuição secretamente.
Há registos muito interessantes sob fei-
tos divinos praticados por Nicolau, mas 
um dos mais referidos é o de quando 
viaja a caminho da Palestina num bar-
co que foi apanhado por uma enorme 
tempestade. Estavam todos condenados 
irremediavelmente até que Nicolau im-
plora a Deus, reza e passado momentos 
a tempestade passa. No seu decorrer 
o mestre do barco havia caído para o 
convés do barco e falecido. A última 
ação do dia foi ressuscitar o barqueiro.
A vontade de Deus para que Nicolau 
se mantenha sempre junto do povo faz 
gorar as suas intenções de se refugiar 
no deserto. Regressa a Lícia, província 
onde tinha nascido, vai para a sua capi-
tal, a cidade de Mira, onde tenta passar 
despercebido. A Sé Episcopal era lá que 
estava instalada e por isso Nicolau, dis-
farçado de mendigo, passava lá a maior 
parte do tempo.

Entretanto, o Bispo de Mira morre e a 
indecisão em nomear alguém para o 
cargo divide os Bispos. Por via das dúvi-
das alguém sugere rezar e jejuar até que 
se consiga chegar a uma conclusão. A 
determinado passo um dos bispos mais 
velhos conta ter sonhado que Deus lhe 
revelou que a primeira pessoa a entrar 
na igreja após a abertura da porta de-
veria ser eleito o Bispo. Como era o seu 
costume, o primeiro a chegar para rezar 
foi Nicolau. O Bispo pergunta-lhe o seu 
nome; nós já sabemos.
Nicolau é levado pelo Bispo a conhecer a 
Igreja. Não era sua vontade aceitar, mas 
a pressão tanto do clero como do povo 
leva-o a considerar.
Após aceitar, Nicolau refere: “Até agora 
eu pude viver para mim mesmo e para a 
salvação da minha alma, mas daqui em 
diante todo o momento da minha vida 
deve ser dedicado aos outros.”
Em Mira, Nicolau abre a porta da Igreja 
e da sua casa a todos os que dele ne-
cessitem, indigentes, órfãos, assume-se 
como defensor dos oprimidos, um ben-
feitor para todos. É reconhecido como o 
ser mais humilde e pacífico que jamais 
alguém viu.
Entretanto, tudo se vai complicar quando 
o Imperador Diocleciano sobe ao poder 
e determina uma perseguição tenaz à 
Igreja, bem como a prisão de Nicolau. 
Bem, de certa forma até que correu bem, 
já que independentemente da desgraça 
de estar preso, Nicolau acaba por ser um 
suporte extremo para todos os outros 
presos que com ele estão.
Como a vontade de Deus era maior, 
Nicolau sobrevive ao cárcere e com a 

pagar um carregamento de cereais para 
a Lícia. De manhã quando acorda o co-
merciante encontra um saco de moedas 
de ouro e receando o “milagre”, carrega 
o seu trigo para a Lícia e ao chegar conta 
aos habitantes o seu milagroso sonho.
Segundo diversos registos, em Alexan-
dria cerca do ano 319 um Presbítero de 
nome Ário vai iniciar uma série de even-
tos, fundamentadamente por negar a 
ligação direta entre Deus e Jesus Cristo, 
que Deus era simplesmente um mistério 
interno, oculto em si próprio.
Ário afirma só existir um Deus verdadei-
ro, o “Pai Eterno”, que Cristo é inferior e 
limitado sem possuir poder divino. Bem, 
basicamente Ário acabou classificado 
com herege, fundamentalmente por 
desordenar a sequência divina e por 
desconsiderar genericamente as suas 
capacidades e funções. 
Perante a situação que se agudizava, é 
o próprio Imperador Constantino que 
convoca um Concílio para a cidade de 
Niceia. 
No Concílio onde entre diversos Bispos 
se encontrava o próprio Nicolau, a he-
resia de Ário é condenada. No entanto, 
no decorrer do Concílio, Nicolau estava 
tão indignado que agride Ário. Nicolau 
é desapossado do cargo de Bispo, con-
tudo um grupo de Bispos têm uma visão 
em que Jesus Cristo entrega a Nicolau o 
Evangelho e Nossa Senhora lhe coloca 
sobre os ombros o seu Manto. Por isso 
os Bispos entendem a dimensão da 
questão, de como a heresia de Ário é 
contrária a Deus e reintegraram o Nico-
lau como Bispo. 
Nicolau interfere positivamente nas 

São Nicolau, para muitos Vimaranenses é o Padroeiro dos estudantes, mas para o Mundo é 
bem mais. É Padroeiro dos Russos, dos Noruegueses e da Grécia. Além da Igreja Católica, 
também a Ortodoxa o venera.

chegada de um novo Imperador, chaga 
também a sua libertação e a retoma 
da liberdade religiosa. O Imperador 
Constantino apoiava as diversas formas 
religiosas.
As histórias que se contam são algumas 
fantásticas. Uma delas acontece quando 
na região da Lícia se vive um período sé-
rio de escassez. Um comerciante italiano 
muito abastado sonha que Nicolau lhe 
põe na mão moedas de ouro para lhe 

A sua índole 
beneficente era 
tão marcante 
que após 
ter recebido 
uma herança 
abastada, 
depois da 
morte dos pais, 
distribuiu-a 
por quem mais 
necessitava.

“
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vidas de pessoas, quer seja através de 
sonhos ou de atos. Ao rezar salva vidas, 
ao aparecer em sonhos salva vidas, ao 
doar o que tem preserva vidas.
Nicolau morre a 6 de dezembro de 342 
na mesma cidade onde nasceu, Patara, 
na Província da Lícia, na Ásia menor, sul 
na atual Turquia. A cidade desapareceu 
sendo hoje apenas um local de visita e 
estudos arqueológicos. 
Em 1087 a região onde estava sepultado 
é devastada. Enquanto isso, na cidade 
italiana de Bari, um Padre sonha com o 
que está a acontecer, aparecendo Nico-
lau nesse sonho. É por isso que é em Bari 
que podemos encontrar a sua campa, já 
que depois do sonho, esse Padre trata 
de que se translade o corpo de Nicolau.
A data da sua morte deu origem a uma 
festa, e durante bastante tempo era no 
dia 6 de dezembro que se distribuíam 
prendas. A tradição perdeu-se e em 
1969 é retirada do calendário católico, 
contudo o São Nicolau continua asso-
ciado de tal forma que, mesmo com a 
distribuição de prendas a ser feita no 
Natal, a tradição mantém-se associada 
ao Santo.
A imagem que temos hoje do Pai 
Natal, teve origem num poema de um 
Padre episcopal, Clement Clark More, 
intitulado de “Um relato da visita de S. 
Nicolau”. Este poema foi publicado por 
Harriet Butler, que tomou conhecimento 
do poema através dos filhos de More e o 
levou ao editor do Jornal Troy Sentinel, 
em Nova Iorque, publicando-o no Natal 
de 1823, sem fazer referência ao seu 
autor. Só em 1844 é que Clement C. More 
reclamou a autoria desse poema.

Inicialmente, as 
festas só eram 
celebradas no 
dia que está 
reservado no 
calendário 
religioso a S. 
Nicolau, dia 6 
de Dezembro.

“
São Nicolau acabou por ser associado 
ao Pai Natal por causa do espírito da 
bondade, das ofertas a ele associado e 
pelo paralelismo dos atos.

FESTAS NICOLINAS EM GUIMARÃES
As Festas Nicolinas têm a sua origem 
na devoção religiosa dedicada a São 
Nicolau. 
Este culto terá chegado até Guimarães 
através dos peregrinos de vários pontos 
do país e do estrangeiro que ali se deslo-
cavam para venerarem Nossa Senhora de 
Guimarães a Padroeira de Portugal até ao 
Séc. XVII, e também através da passagem 
de romeiros de Santiago de Compostela 
que terão deixado como marca a sua 
devoção a São Nicolau.
São Nicolau é Patrono dos estudantes. 
Reza a lenda que três crianças em idade 
escolar foram esquartejadas por um 
estalajadeiro e quando São Nicolau se 
aproximou delas devolveu-lhes a vida. 
Talvez, por isso, São Nicolau seja muitas 
vezes representado com três crianças 
aos pés. 
As celebrações em honra de São Nicolau, 
em Guimarães, inicialmente eram de ca-
riz exclusivamente religioso. No entanto, 
com o passar do tempo vão sendo incluí-
das nessas celebrações manifestações 
de carácter profano, tais como cantares, 
danças, etc., pois representavam uma for-
ma de quebrar com a dureza do dia a dia.
Este culto, desenvolvido entre o povo, foi 
mais tarde apropriado pelos estudantes 
que entre 1661 e 1663 constituíram uma 
capela em honra de São Nicolau na Igreja 
Nossa Senhora da Oliveira, e aí sediaram 
a sua irmandade. 

Inicialmente, as festas só eram cele-
bradas no dia que está reservado no 
calendário religioso a S. Nicolau, dia 
6 de Dezembro. Nesse dia de manhã, 
os estudantes participavam na missa 
com sermão e de tarde, as celebrações 
assumiam um carácter profano com a 
realização de jogos populares.
Com o passar dos tempos, verificou-se 
que um dia para festejos a São Nicolau 
não era suficiente, pelo que nos mesmos 
foi também incluído o dia 5 de dezembro. 
Assim São Nicolau passou a ser cele-
brado nos dias 5 e 6 de Dezembro. No 
dia 5, era anunciado o programa do dia 
6 através de um pregoeiro que percorria 
as ruas da cidade. 
Mais tarde os festejos vão ser alargados 
a oito dias, sendo o seu inicio a 29 de No-
vembro e o seu término a 7 de Dezembro 
e, atualmente, este é o período em que 
decorrem as Festas Nicolinas.
Durante estes dias, os estudantes tinham 
e têm várias “atividades” que fazem parte 
da estrutura da Festa. São os designados 
Números Nicolinos, os quais são funda-
mentais conhecer para entender o espírito 
destas Festas: as Novenas; as Ceias Nico-
linas; o Pinheiro; as Posses; o Magusto; as 
Roubalheiras; o Pregão; as Maçazinhas; as 
Danças de S. Nicolau; e o Baile Nicolino.
Ao longos dos tempos, as Festas Nicoli-
nas têm sofrido algumas alterações em 
função do evoluir normal da civilização, 
mas a sua essência mantém-se.
As Festas Nicolinas são consideradas 
as Festas mais antigas de Guimarães e 
representam um testemunho intangível 
do património cultural vimaranense.
fonte Município de Guimarães
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S
saúde

texto Dr. Otílio Rodrigues
Cardiologista - Coordenador do Serviço de Cardiolo-
gia da AMI | Casa de Saúde de Guimarães 
fotografias D. R.

A
tualmente já se pratica 
cirurgia valvular sem ne-
cessidade de abrir o peito 
e apenas por Cateterismo. 
Do mesmo modo, a implan-

tação de pacemakers já se faz também 
por Cateterismo, com implantação direta 
da “pilha”, no ventrículo direito, não 
tendo o doente de ficar com o gerador 
implantado debaixo da pele, que é bas-
tante incómodo.
Também estão a ser aperfeiçoados 
novos Stents, que são aquelas malhas 
ou molas metálicas, que são colocadas 
nas artérias coronárias, quando o doente 
sofre um enfarte agudo do miocárdio e 
cuja função é dilatar a referida artéria, 
para promover uma eficaz circulação do 
sangue que irriga o miocárdio.
A TAC também tem a sua aplicação em 
cardiologia, para o diagnóstico de lesões 
coronárias e é um método não invasivo 
(apenas uma injeção na veia com o 
produto de contraste, que é o iodo), ao 
contrário do Cateterismo, que é mais 
invasivo. Esta TAC chama-se Angio TC 
das Coronárias.
Este exame apresenta apenas uma 
dificuldade, para o diagnóstico correto 
das estenoses ou apertos das artérias 
coronárias, porque ainda é muito difí-

ESPAÇO PATROCINADO POR:

cil quantificar a percentagem dessas 
estenoses e sendo assim, o doente terá 
mesmo de realizar o Cateterismo. Pelo 
contrário, se o exame for negativo, de 
certeza que o doente não tem doença 
coronária. Chamamos a isto valor pre-
ditivo negativo eficaz, a rondar os 100%.
Para o tratamento de arritmias graves, 
nomeadamente a Fibrilhação Auricular, 
que é a arritmia mais frequente e cuja 
incidência aumenta com a idade (6% aos 
60 anos; 8% aos 70 e 12% aos 80 anos), 
principalmente nos hipertensos e mesmo 
na ausência de doença cardíaca evidente, 
dispomos hoje de fármacos que previnem 
o Acidente Vascular Cerebral (AVC), com-
plicação mais frequente naquela arritmia, 
sem haver necessidade de fazer análises 
todos os meses, como acontece com o 
medicamento mais usado nestas situa-
ções e que se chama Varfine. A finalidade 
deste tratamento, que não pode ser usado 
em todos os doentes, mas só naqueles 
que não têm lesões valvulares e com uma 
função renal normal, é fazer com que o 
sangue fique “mais fino”, evitando assim 
o aparecimento de tromboembolismos, 
sendo mais comum no cérebro, ocasio-
nando assim o AVC, vulgo Trombose.
Estas arritmias também podem corri-
gidas, conforme os casos, por Catete-

A Cardiologia é uma especialidade médica e cirúrgica, 
que teve um grande desenvolvimento nos últimos 20 anos, 
nomeadamente a chamada Cardiologia de Intervenção.

Cardiologia

rismo, fazendo-se uma inativação das 
zonas onde ela é desencadeada e que 
chamamos de “ Ablação por energia de 
radiofrequência”.
Mas como não há “bela sem senão”, es-
tes novos medicamentos, se não forem 
administrados de forma correta, podem 
provocar hemorragias, sendo a mais 
importante, a nível cerebral, provocando 
também um ACV hemorrágico.
Como disse anteriormente, os doentes 
que façam estas hemorragias, mas 
tomando o tal Varfine, dispõem de um 
antídoto, que é a vitamina K, o que já 
não acontece, por enquanto, com os que 
tomam os tais novos fármacos, pois os 
antídotos para estes, ainda não estão 
disponíveis no mercado, mas aguarda-
mos que tal aconteça dentro de muito 
pouco tempo.
Mas que não se assustem estes doentes, 
porque a incidência das hemorragias é 
muito rara.

Nas doenças 
do foro 
cardiovascular, 
o mais 
importante 
é fazer a sua 
prevenção 
primária.

“
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Nas doenças do foro cardiovascular, 
o mais importante é fhazer a sua pre-
venção primária e para isso, temos de 
ter em conta os chamados factores 
de risco, que são: tabagismo, hiperco-
lesterolemia (aumento do colesterol) 
diabetes, obesidade, sedentarismo e 
stress. É curioso referir que este último, 
só desencadeia um enfarte, se o doente 
já tiver calcificações, estenoses ou 
apertos nos vários ramos das artérias 
coronárias.
Os doentes devem andar com a sua 
diabetes bem controlada, porque esta 
doença também traz complicações gra-
ves para o coração, falando-se já hoje 
na cardiomiopatia diabética, que pode 
ocasionar lesões graves no miocárdio, 
chegando à Insuficiência Cardíaca, que 
é uma doença muito comum no nosso 
país, sendo também uma das principais 
causas de morte, em que o coração per-
de a sua força de contração, impedindo 

assim a normal expulsão do sangue que 
vem dos pulmões, provocando cansaço 
e falta de ar, ou do resto do nosso cor-
po, cujo principal sintoma é o edema 
(inchaço) das pernas.
Como está e ainda bem, muito em 
moda a prática do exercício físico, 
para a referida prevenção, as pessoas 
que o praticam, devem fazer exames 
cardiológicos, para despistar qualquer 
lesão cardíaca, nomeadamente elec-
trocardiograma, ecocardiograma e 
prova de esforço e, não é para alarmar, 
mas mesmo com todos estes exames 
realizados, podem surgir situações que 
levam à morte súbita. São casos raros, 
mas podem acontecer. 
Provavelmente foi o que sucedeu com a 
morte do Fehér, que foi um caso muito 
badalado há uns anos atrás, de um 
jogador de futebol que faleceu durante 
um jogo realizado em Guimarães.
As situações mais comuns que levam 

à paragem cardiorrespiratória, são, o 
Síndrome de Brugada, que facilmente 
se diagnostica num electrocardiograma 
e a Cardiomiopatia Hipertrófica, ambos 
de causa genética, podendo esta última 
passar despercebida num ecocardiogra-
ma mais sofisticado, numa fase inicial e 
que só se confirma com a realização de 
Ressonância Magnética Cardíaca, que 
não é um exame de rotina.
Aconselhamos que não façam exercí-
cios muito violentos. Basta caminhar, 
em passo de marcha, 30 minutos por 
dia, cinco dias por semana, que podem 
ser faseados, duas vezes 15 ou três 
vezes 10 minutos, ou se usarem um 
podómetro, devem efetuar, pelos menos 
5000 passos por dia.
Sobre o Colesterol, muitos mitos estão a 
ser banidos por estudos recentes, mas 
de qualquer modo, devemos tratá-lo 
convenientemente com dietas apropria-
das, nomeadamente o uso de carnes 

brancas e peixes gordos e, porque não, 
um copo de vinho à refeição, além da 
tomada de medicamentos para o efeito, 
cujo mais comum, embora não o mais 
eficaz, é a Sinvastatina. Também estão 
a decorrer estudos de novos medica-
mentos.
Com certeza que já ouviram falarem no 
Colesterol bom e no mau. O bom é o 
HDL e o mau, o LDL. Hoje ligamos mais 
ao LDL, que são lipoproteinas de baixa 
densidade, que são as responsáveis 
pela obstrução das artérias. 
Um aviso para as pessoas que têm um 
abdómen mais avantajado, pois é aí que 
se acumula mais este colesterol mau.
Finalmente, e para não me tornar ma-
çador, cuidem dos vossos corações.
Sejam Felizes e vivam a vida de uma 
forma confortável e com um mínimo 
de qualidade. Façam exames com 
regularidade, para evitar surpresas de-
sagradáveis, a tal prevenção primária.

Basta 
caminhar, 
em passo de 
marcha, 30 
minutos por 
dia, cinco dias 
por semana, 
que podem ser 
faseados, duas 
vezes...

“ 
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R
roteiro 

gastronómico
texto Carlos Ramos
fotografias D.R. / NM
Nota: O autor recusa escrever segundo
o novo Acordo Ortográfico

“Capão, o delicioso 
galináceo eunuco”
Paços de Ferreira, cognominada “Capital do Móvel”, visitada por gentes de todo o país 
à procura da marcenaria ideal, é também sede de concelho de um dos mais afamados 
petiscos: o “Capão à Freamunde”.

D
ia 13 de Dezembro há festa 
e feira na freguesia pacense 
de Freamunde; é dia de San-
ta Luzia. São várias as aves 
“convidadas”, cada qual 

com a sua beleza, mas o rei da feira é o 
majestoso (para galináceo, claro) capão.
Era galo viril na Roma antiga, mas que 
por muito cantar e incomodar um certo 
Caio Cânio, cônsul, viu-lhe serem sub-
traídos os preciosos testículos e com 
eles voou também a sonora cantoria. 
Para compensar tal ofensa, o bicho 
passou a vingar-se na ração, engordando 
e aumentando de tamanho. Ora, isto de 
comer de mais acabou por tornar a sua 
carne mais tenra e saborosa, condenan-
do parte da sua espécie à “eunuquice” 
até aos nossos dias.
Realizou-se este ano, de 1 a 13 de De-
zembro, a “X Semana Gastronómica do 
Capão à Freamunde”, com o já habitual 
concurso para melhor prato. Como 
sempre, foram vários os restaurantes 
aderentes, tendo sido esta a 1ª edição 
após a Comissão Europeia ter certificado 
o “Capão à Freamunde” com a “Identi-
ficação Geográfica Protegida” (I.G.P.).
O restaurante Aidé, em Paços de Ferrei-
ra, localizado no rés-do-chão do Paços 
Ferrara Hotel, antiga Nossa Pensão, foi 

galardoado pelos vários chefes que com-
punham o júri com o 1º prémio.
É aqui, neste familiar restaurante no cen-
tro da cidade, que encontramos Joaquim 
Gomes. Não é o famoso ex-ciclista, mas 
sim o chefe que já há cinco anos está à 
frente duma cozinha que privilegia os 
pratos tradicionais com uma roupagem 
moderna.   
Natural de Casal de Ermio, freguesia 
da Lousã, cresceu perto da famosa 
Quinta da Foz de Arouce. Inspirado pela 
influência vínica de tão boa vizinhança, 
aprimorou na Escola de Hotelaria de 
Coimbra o uso do vinho na confecção 
gastronómica. Reduções e maridagens 
passaram a fazer parte do seu dia-a-dia. 
Esteve vários anos na Academia do 
Vinho (The Vintage House), no Pinhão, 
como sub-chefe de cozinha e na Pousa-
da CS Solar da Rede, em Mesão Frio, já 
com o estatuto de chefe. 
Chegado ao “Aidé”, apostou num reforço 
da qualidade do serviço, já antes bas-
tante boa, diga-se, e deu o seu cunho a 
alguns dos pratos da casa. Costela men-
dinha, lombinhos de boi, tripas à moda 
do Porto, coelho à caçador, bacalhau à 
narcisa e à lagareiro e polvo à moda do 
Minho são alguns dos pratos tradicio-
nais que encontramos neste espaço. De 

sobremesa há tarte de laranja e triologia 
do Mosteiro de Ferreira, entre outras.

Como vemos, são várias as propostas de 
fazer salivar, mas o ex-libris do menu é o 
capão à Freamunde.
Consta que não há ave com tamanha 
suculência e tão magnífico sabor.
Capado aos três meses, este animal 
chega a pesar 8 kg, ostentando uma 
figura musculada, de peito largo e coxas 
desenvolvidas.
A peça preparada é mergulhada 24h em 
água com limão e outras 24h em vinha-
-d’alhos. É assada inteira, recheada com 
os “miúdos”, salpicão e presunto duran-
te três horas em forno moderado. Depois 
de trinchada, serve-se em travessas com 
o recheio, grelos e batata assada. 
Esta casa continua a apostar numa 
qualidade irrepreensível, aliando a 
reputação que vem de longe à cozinha 
tradicional, que com alguns retoques 
se torna ainda mais apetecível. São já 
várias as distinções que Joaquim Go-
mes obteve e muitas mais se esperam, 
pelo que a excelência no Aidé está para 
perdurar.
Sazonalmente são aqui servidos cerca 
de 130 capões. Quem não experimentou, 
nem imagina o que perde…  

Era galo viril na 
Roma antiga, 
mas que por 
muito cantar 
e incomodar 
um certo Caio 
Cânio, cônsul, 
viu-lhe serem 
subtraídos os 
testículos.

“
AIDÉ
Avenida 1º de Dezembro, 137
Paços de Ferreira
T. 255 962 548
geral@pacosferrarahotel.com
www.pacosferrarahotel.com/
restaurante

GPS
LONGITUDE: 
-8.374643304700
LATITUDE: 
41.277072255200

HORÁRIO
Segunda a Sábado e feriados
12:00-15:00 /19:00-22:00 
Encerra ao Domingo
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P
rovavelmente será sempre a 
Capital do Móvel. E apesar de 
ser verdade que hoje ainda é 
o maior centro de negócios 
de mobiliário do país, centra-

lizando-se aqui o escoamento de grande 
parte da produção nacional de móveis, 
tendo a maior representatividade no 
setor, Paços de Ferreira tem muito mais 
para oferecer.
Desde logo a Citânia de Sanfins ou o 
Mosteiro de Ferreira obrigam o visitante 
a fazer uma viagem no espaço e no tem-
po. Esta estação arqueológica espelha 
uma atmosfera subtil, sendo uma das 
estações mais significativas da cultura 
castreja do Noroeste Peninsular e da 
Proto-história europeia. Já o Mosteiro 
de Ferreira evoca uma força e robustez 
impressionantes. Classificado como 
Monumento Nacional, o Mosteiro de 
Ferreira é uma das joias do património 
românico das Terras de Sousa.
A gastronomia e os vinhos, sem esque-
cer o famoso capão à Freamunde, são 
apenas alguns dos muitos atrativos do 
Concelho.
Paços de Ferreira promove igualmente 
um vasto programa de eventos, apre-
sentando um leque de manifestações 
culturais que abrangem quadrantes ar-
tísticos tão distintos como o canto lírico, 
o cinema, a música moderna e o teatro.
“O melhor destino é aquele que for capaz 
de atrair pessoas, estreitar laços, deixar 
afetos, proporcionar experiências. Paços 

de Ferreira é esse destino” diz o turismo 
da região.
Ao nível da alta competição, Paços de 
Ferreira acolhe diferentes eventos, a 
maioria intimamente relacionados com 
o futebol, mas também promovendo mo-
dalidades como natação, hóquei patins, 
basquetebol, voleibol entre outras.
Para a prática desportiva, o concelho 
está apetrechado de campos, pavilhões 
e polidesportivos.
Ao nível autárquico, a lista de equipa-
mentos e de oferta de serviços de âmbito 
desportivo contempla ainda piscinas e 
escolas municipais de desporto.
A cidade de Paços de Ferreira é também 
a casa do Futebol Clube de Paços de 
Ferreira e do Sport Club de Freamunde, 
os dois clubes mais representativos do 
concelho no que à modalidade de fute-
bol diz respeito.
Para a prática de outras modalidades 
existem vários clubes no concelho, 
sendo o mais mediático e eclético o 
CDC Juventude Pacense, que oferece a 
possibilidade de praticar diversas mo-
dalidades como por exemplo o hóquei 
patins, patinagem artística, basquetebol, 
voleibol, ténis e karaté.
A juventude está cada vez mais presente 
na localidade. E o Município de Paços 
de Ferreira garante contribuir para uma 
geração jovem, crítica e participativa, 
colaboradora e solidária, com igual-
dade de oportunidades e onde seja 
possível a sua implicação, para tomar 
consciências das suas necessidades e 
aspirações. “Nas políticas relacionadas 

Mais do que a Capital do Móvel
fonte Câmara Municipal Paços de Ferreira com a juventude, a Câmara Municipal 

procura um tratamento abrangente 
dos jovens, assim como a colaboração 
entre a Administração Pública, para que 
sejam eficazes e eficientes na execução 
das mesmas”.
Em consequência, o Plano Municipais 
da Juventude que está a ser elaborado 
deve conseguir que todos os jovens 
desenvolvam ao máximo as suas possi-
bilidades, prestando maior atenção aos 
mais desfavorecidos, canalizando todas 
as medidas transversais até ao desen-
volvimento da autonomia que todos os 
jovens devem alcançar.
Em Paços de Ferreira está disponível o 
Cartão Jovem Municipal <29, criado a 
partir do European Youth Card, mas com 
vantagens e facilidades mais alargadas 
no concelho a todos os aderentes com 
idades entre os 12 e os 29 anos.
Paços de Ferreira é ainda uma impor-
tante montra no sector empresarial e 
de negócios do norte do país, com uma 
variedade de referências onde o mobi-
liário, têxtil, design, decoração, (entre 
muitos outros sectores) estão aliados á 
qualidade, inovação e tecnologia, possui 
uma excelente localização geoestratégi-
ca favorável ao sector Empresarial e para 
o desenvolvimento de qualquer negócio, 
sobretudo porque reúne fatores como lo-
calização e acessibilidades (proximidade 
ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e ao 
Porto de Leixões, principais plataformas 
logísticas do país, assim como à rede viá-
ria principal do Norte), qualidade de vida, 
mão-de-obra cada vez mais qualificada, 

Inicialmente, as 
festas só eram 
celebradas no 
dia que está 
reservado no 
calendário 
religioso a S. 
Nicolau, dia 6 
de Dezembro.

“

Paços de Ferreira

e um ambiente empresarial favorável ao 
crescimento de novos negócios.
O apoio ao desenvolvimento económico 
em diversos setores de atividade é con-
siderado fundamental pela autarquia, 
nomeadamente no sector empresarial/ 
industrial/negócios e tecnológico, aliado 
à promoção de produtos estratégicos 
locais do ponto de vista interno e ex-
terno. “Esta é a nossa prioridade, para 
consolidar a marca Capital do Móvel 
e os diversos produtos associados à 
mesma, trazendo valor acrescentado e 
reforçando ainda mais a importância de 
Paços de Ferreira do ponto de vista eco-
nómico como uma forte alavanca para o 
País, numa época onde é cada vez mais 
importante mostrar ao Mundo, aquilo 
que de melhor temos para oferecer”.
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BOLO DE FARINHA DE MILHO, AMÊNDOA E LARANJA

Ingredientes
150 g de farinha de milho
100 g de farinha para bo-
los com fermento; 50 g de 
amêndoa em pó; 180 g de 
açúcar; 1 saqueta (7,5 g) de 
açúcar baunilhado
185 g de manteiga sem sal
4 ovos médios; Raspa de 1 
laranja; 150 ml de sumo de 
laranja; Sal q.b.

Preparação 
Bater a manteiga com os açúcares. Adicio-
nar as gemas uma a uma e bater muito bem 
em cada adição. Juntar as farinhas, o sal, a 
raspa e o sumo de laranja. Mexer. Bater as 
claras em castelo com uma pitada de sal. 
Envolver as claras no preparado anterior. 
Colocar a massa numa forma rectangular 
untada com margarina. Levar ao forno 
pré-aquecido a 180ºC durante 45 minutos.

AZEITONAS TEMPERADAS COM CITRINOS E LOURO

Ingredientes
250 g azeitonas
1 laranja
1 limão
1 folha de louro
100 ml de azeite

Preparação 
Colocar as azeitonas numa taça e adicionar 
a raspa da laranja e do limão, e a folha de 
louro. Regar com o azeite. Deixar tomar 
sabor durante 1 hora ou de um dia para o 
outro no frigorífico. O sabor fresco dos citri-
nos tornam as azeitonas muito saborosas.

Já chegou
a época da laranja

sabores

Texto www.alimentacaosaudavel.org
Fotografia Shutterstock
Receitas www.cincoquartosdelaranja.com

S

As laranjas são citrinos arredondados com uma casca de textura fina e, é claro, 
cor-de-laranja, tal como a sua polpa suculenta. As laranjas são classificadas em 
duas categorias gerais – doces e amargas – sendo a primeira a mais consumida 
geralmente. As variedades populares da laranja doce (Citrus sinensis) incluem a 
laranja Valência, laranja-da-baía, e Jaffa, bem como a laranja-de-sangue, uma es-
pécie híbrida de tamanho mais pequeno, sabor mais aromático e com gradações 
de vermelho por toda a polpa. As laranjas amargas (Citrus aurantium) são muitas 
vezes usadas para fazer compota ou marmelada e a sua casca serve para temperar 
licores como o Mariner e Cointreau.
Para além do reforço para a nutrição do organismo que a vitamina C da laranja traz, 
este fruto é também muito rico em fibras.
A Laranja, tem inúmeros usos na culinária. Pode ser consumida ao natural em 
saladas com vegetais e nas saladas de frutas, como ingrediente de bolos, tortas, 
doces, pudins, pães, sorvetes e caldas para cobertura de bolos, compotas, licores. 
O sumo é também consumido ao natural, sozinho ou combinado a outras frutas, 
bem como como tempero para frango, pato, peru e salmão, por exemplo. A sua 
casca também é utilizada para o preparo de chás, pode ser confitada, cristalizada... 

Sumarentas, doces e famosas pela sua concentração de 
vitamina C, as laranjas são o petisco perfeito e conferem um 
travo especial a muitas receitas; não é surpresa que sejam 
um dos frutos mais populares do mundo.

Fruto rei do inverno
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FRANGO COM MOSTARDA E LARANJA 

Ingredientes
4 pernas de frango cortadas
1,5 dl de sumo de laranja
1/2 laranja cortada às rodelas
1 colher de sopa de mostarda 
em grão à antiga
2 hastes de alecrim
0,5 dl de azeite
Sal e pimenta-preta q.b.

Preparação 
Levar frigideira ao lume, quando estiver quente 
colocar o frango do lado da pele e deixar alourar. 
Virar e alourar. Reservar e escorrer a gordura da 
frigideira. Colocar a frigideira ao lume. Regar 
com sumo de laranja e mexer, juntar mostarda, 
alecrim, sal e pimenta. Colocar o frango num ta-
buleiro de forno. Regar com molho de laranja e 
mostarda. Dispor em volta do frango as rodelas 
de laranja cortadas. Regar com o azeite. Levar 
ao forno pré-aquecido a 200ºC por 25 minutos.

SALMÃO, MOLHO LARANJA E PIMENTO VERMELHO

Ingredientes
Para o salmão 4 postas de salmão; 
2 c. sopa de azeite ; 1 dl de 
sumo de laranja; 1 + 1/2 c. chá 
tomilho-limão; 1 c. sopa de açúcar 
amarelo; 1 c. chá de paprika e sal 
q.b.
Para o molho de laranja e pimento 
1 c. chá de raspa de laranja; 1 
laranja limpa cortada aos pedaços; 
1/2 pimento assado aos pedaços; 
1 c. sopa de mel; 1/2 cebola roxa 
picada; 1 c. sopa de salsa picada ; 
1 c. chá de gengibre em pó.

Preparação
Temperar o salmão com sumo de laranja, azeite 
e uma colher de chá de tomilho. Marinar por 
30 minutos. Aquecer o forno a 200º C. Misturar 
paprika, o resto do tomilho, açúcar e sal. Retirar 
o salmão da marinada, passar pela mistura 
anterior e colocar num prato de forno. Levar ao 
forno por 10 /15 minutos. Numa taça colocar os 
gomos de laranja sem peles cortados, pimento 
cortado, cebola picada, mel, gengibre e salsa. 
Servir o salmão com o molho de laranja.

ENTRECOSTO ASSADO NO FORNO COM LARANJA

Ingredientes
1 kg de entrecosto cortado em 
tiras
1 colher de chá de sálvia seca
1 colher de chá de paprica
1 pitada de pimenta de caiena
2 dentes de alho
2 colheres de sopa de azeite
1 laranja
Sal e pimenta-preta q.b.

Preparação 
Colocar o entrecosto num recipiente. Adicionar 
os dentes de alho espremidos e os restantes 
temperos. Mexer a carne de modo a uniformizar 
o tempero. Colocar as tiras de entrecosto num 
tabuleiro. Dispor a laranja em meias rodelas. 
regar com o azeite. Levar a assar em forno 
pré-aquecido a 200ºC durante 40 minutos. A 
meio, voltar as tiras de entrecosto. Servir, por 
exemplo, com um arroz de feijão seco.

SALADA DE CANÓNIGOS COM LARANJA E ATUM

Ingredientes
125 g de canónigos
2 latas de atum
2 laranjas
75 g de azeitonas pretas
1 cebola roxa
3 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de vinagre de 
vinho branco
Sal e pimenta-preta q.b.

Preparação 
Descascar e cortar a laranja em gomos. Numa 
taça colocar os canónigos, os gomos de laranja, 
o atum, previamente escorrido, as azeitonas e 
a cebola roxa cortada em meias luas. Numa 
taça emulsionar o azeite, com o vinagre, sal e 
pimenta preta a gosto. Regar a salada com este 
molho. Mexer e servir. Esta combinação de sa-
bores também resulta bem em pratos de massa. 
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V
vinhos

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

Kompassus

João Póvoa cria vinhos da Bairrada há quase 25 anos, desde a vindima de 1991. Vinhos 
personalizados, de terroir, que rapidamente se tornaram ícones da região junto de 
apreciadores de todo o mundo. 

C
onhecedor das potencia-
lidades da Bairrada, dos 
solos e castas, desde o 
inicio elegeu a Baga como 
variedade de caminho e 

de estudo. Começou com a Quinta de 
Baixo e, depois, no percurso resultou 
o projeto Kompassus, com expressão 
na produção de vinhos brancos, tintos 
e espumantes. Estávamos no início do 
século quando os rótulos Kompassus co-
meçaram a “dar nas vistas” e a deslum-
brar os cinco sentidos dos apreciadores. 
Ninguém ficava indiferente.
João Póvoa convidou Anselmo Mendes, 
enólogo e produtor de referência, para se 
juntarem e levarem mais longe o projeto. 
Sendo Anselmo Mendes um grande admi-
rador da Bairrada e do potencial da região, 
desde logo aceitou o desafio, colaborando 
na vertente vitícola, enológica e comercial. 
Consequentemente os resultados apa-
receram, a qualidade e visibilidade dos 
vinhos e espumantes saíram reforçadas.

A Kompassus Vinhos não pretende alar-
gar a escala. É um produtor de pequena 
dimensão e investe numa viticultura 
tradicional onde a intervenção se pre-
tende mínima de forma a criar  uvas de 
excelente qualidade e, claro, vinhos com 
personalidade, distintos e respeitadores 
do terroir que lhes dá origem.
No total são vindimados anualmente 
12 hectares de vinhas, entre vinhas 
próprias e vinhas arrendadas. A Baga é 
a casta maioritária, depois também há 
Touriga Nacional, Merlot e Pinot Noir, e 
nas variedades brancas o Arinto, Bical, 
Maria Gomes, Verdelho e Alvarinho. 
Atualmente são produzidas 70 mil 
garrafas.
Foram criadas duas gamas distintas. 
Os vinhos e espumantes Kompassus 
compreendem a gama alta, são mais 
complexos, concentrados e vigorosos, 
com grande frescura e potencial de 
guarda e resultam de uma produção 
selecionada de matéria-prima de exce-

lência. Mais acessível, quer no aroma e 
palato, como na carteira, está a gama  
Eskuadro & kompassu. Assim, poderá 
adquirir vinhos desde os 5 aos 38,00 
euros, não esquecendo a gama de es-
pumantes.
Muito recentemente João Póvoa e 
Anselmo Mendes apresentaram dois 
vinhos brancos de castas pouco comuns 
para a Bairrada. Sendo certo que esta é 
uma região atlântica e que dá origem a 
vinhos de grande elegância, frescura e 
mineralidade, fazer dois vinhos monova-
rietais - um Alvarinho e um Verdelho - foi 
um passo que marcou um momento 
de viragem para este produtor. Ousar 
inovar saindo do tradicional e da zona 
de conforto.
O resultado surpreende. Quer o Kompas-
sus Alvarinho 2014 como o Kompassus 
Verdelho 2014 são grandes vinhos, com 
aromas distintos, bom corpo e volume, 
frescura notória e de elevado potencial 
gastronómico.   

Fazer dois 
vinhos 
monovarietais 
- Kompassus 
Alvarinho e 
Kompassus 
Verdelho - foi 
um passo que 
marcou um 
momento de 
viragem para 
este produtor.

“

Terroir e inovação
na Bairrada 
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KOMPASSUS 
BRANCO 2012

KOMPASSUS TINTO 
RESERVA 2013

KOMPASSUS 
BRANCO 2014

KOMPASSUS 
BRANCO 2014

Kompassus:
vinhos de grande elegância, 
frescura e mineralidade

Região: Bairrada
Castas: Arinto, Bical, Char-
donnay
Produtor: Kompassus Vinhos
Enólogo: João Póvoa,
Anselmo Mendes
Alc.: 13%
Preço: 11,50 euros
Nota de prova
Amarelo citrino, tem aspec-
to brilhante. É um vinho de 
aroma harmonioso; com 
predominantes notas de 
frutos citrinos, cascas dos 
mesmos confitadas, nuances 
lácticas, tosta delicada. Tem 
sabor frutado, com destaque 
para frutos de pomar madu-
ros envolvidos em notas de 
estágio em madeira, tudo 
bem integrado, bom corpo, 
a pedir algum tempo de gar-
rafa, deixa um final de boca 
persistente.

Região: Bairrada
Castas: S/Inf
Produtor: Kompassus Vinhos
Enólogo: João Póvoa,
Anselmo Mendes
Alc.: 15%
Preço: 13,50 euros
Nota de prova
De cor rubi, tem aspecto limpo. 
É um vinho harmonioso no 
nariz, intenso em notas de 
fruta madura e especiarias. 
Na boca revela boa estrutura, 
tem taninos redondos, frescura 
correta, madeira bem inte-
grada a deixar notas tostas e 
especiadas, boa fruta, termina 
persistente.

Região: Bairrada
Castas: Alvarinho
Produtor: Kompassus Vinhos
Enólogo: João Póvoa,
Anselmo Mendes
Alc.: 13%
Preço: 17,50 euros
Nota de prova
De bonita cor amarelo citrino, 
tem aspecto cristalino.
É distinto nos aromas; a 
precisar de tempo para nos 
deslumbrar com as notas 
de frutos citrinos e frutos de 
pomar com polpa branca, 
elegante.
Na boca tem a frescura em 
destaque, é vivo, fresco, 
gastronómico, com excelente 
corpo, mineral, deixa um final 
persistente e promissor.

Região: Bairrada
Castas: Verdelho
Produtor: Kompassus Vinhos
Enólogo: João Póvoa,
Anselmo Mendes
Alc.: 13%
Preço: 17,50 euros
Nota de prova
Mostra-se amarelo citrino, tem 
aspecto cristalino. De aroma 
intensamente frutado, a lem-
brar frutos tropicais, nuances 
citrinas, como casca de laranja 
acabada de cortar, é muito 
fresco e mineral. Na boca é 
envolvente, tem bom corpo e 
volume, mantém a fruta, vivo e 
fresco, com ligeira salinidade 
a complexar, deixa um final 
persistente e ousado.

KOMPASSUS PRIVATE 

COLLECTION TINTO 2011

Região: Bairrada
Castas: Baga
Produtor: Kompassus Vinhos
Enólogo: João Póvoa,
Anselmo Mendes
Alc.: 15%
Preço: 38 euros
Nota de prova
De cor rubi concentrado, tem 
aspecto limpo.
No nariz é concentrado e 
balsâmico; intenso em notas 
aromáticas de frutos pretos 
maduros, compota de ameixa, 
mirtilos, amoras, especiarias, 
tostados. 
Na boca revela taninos firmes 
mas aveludados, frescura ca-
tivante e promissora de longa 
vida, rico e envolvente, com 
madeira muito bem casada 
com a fruta, termina prolonga-
do e vigoroso.
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Homenagem à 
escritora Amélia 
Fernandes

P
ara comemorar os 30 anos 
de vida literária, Maria Amé-
lia Fonseca Fernandes, Poe-
tisa de Arosa, apresentou 
a sua mais recente obra, 

designada “A Essência das Palavras”. 
Em simultâneo esteve exposto um con-
junto de obras de pintura desta artista.
“A Amélia Fernandes é uma construtora 
de sonhos. Trinta anos de atividade no 
mundo da escrita, com especial inci-
dência na poesia, não é para qualquer 
pessoa. E a sua persistência em con-
tribuir para desmaterializar o mundo 
em que vivemos, com tanto sofrimento, 
com tantas guerras, com tantos ódios, é 
digna de realce e admiração. A Câmara 
Municipal não podia deixar de assinalar 
este feito de uma criadora que não se 
cansa de relevar a nossa terra. A Póvoa 
de Lanhoso está sempre presente na 

obra da Amélia, mas está presente, 
sobretudo, no seu coração de ouro”, 
referiu o Vereador para a Cultura da Câ-
mara Municipal da Póvoa de Lanhoso, 
Armando Fernandes.
No final da apresentação seguiu-se um 
Chá Literário, na Biblioteca Municipal, 
integrando pequenos trechos musicais 
e a declamação de poemas da autora, 
nomeadamente retirados da sua mais 
recente obra “A Essência da Palavra”.
Rodeada de familiares, amigos e admira-
dores da sua obra, a escritora mostrou-
-se emocionada com esta homenagem, 
que decorreu em ambiente caloroso. 
Maria Amélia Fonseca Fernandes já 
tinha sido distinguida pela Câmara Mu-
nicipal da Póvoa de Lanhoso, no dia 25 
de setembro de 2010, data que marcou 
o início das comemorações do Dia do 
Concelho.

Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso 

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso homenageou a escritora Maria Amélia Fonseca 
Fernandes, conhecida como Poetisa de Arosa, no passado dia 20 de novembro, na Casa da 
Botica.

Maria Amélia Fonseca Fernandes 
nasceu a 10 de fevereiro de 1956 em 
Arosa, Guimarães. “Ondas de Palavras” 
é como se designa a sua primeira pu-
blicação, em 1985. É ainda autora de 
outras publicações: Ventos Perdidos”, 
“O Canto do vento”, “O Silêncio das 
Lágrimas”, “Poemas de Amor e Sal”, 
“ No Olhar do Infinito”, “Sinfonia de 
Saudade”, “O Elefante Bebé”, “Flores 
Para Ti”, “O Céu, o Infinito e Eu” e 
“Pétalas do Meu Ser”, para dar alguns 
exemplos. Participou ainda em diver-
sas antologias com outros autores. 
Licenciou-se em Estudos Artísticos e 
Culturais, na Faculdade de Filosofia, 
Universidade Católica de Braga. 
Maria Amélia Fernandes tem contac-
tado de perto com os mais jovens, ao 
longo da sua carreira, nomeadamente 
através do conto de histórias. 

A Amélia 
Fernandes 
é uma 
construtora
de sonhos. “
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Será um período de reflexão e recolhi-
mento. Avalie o que realmente o faz feliz 
e satisfaz as suas necessidades. É impor-
tante que seja bastante honesto consigo 
mesmo para poder, no futuro, atuar com 
congruência. O sector das finanças vai 
estar atribulado, com gastos inesperados, 
evite gastos supérfluos. No amor tudo 
normal. No emprego não terá conflitos. 
Tente fazer umas caminhadas longas para 
encontrar o equilíbrio físico e psicológico.

CARNEIRO
21/03 A 20/04

Será uma boa fase nos relacionamentos 
a dois, com amor e generosidade, o que o 
deixará muito satisfeito. Vai sentir vontade 
de viajar e aproveitar as oportunidades low 
cost, aproveite o momento para não ape-
nas relaxar, mas também para namorar. Na 
empresa sentirá algumas dificuldades, vai 
passar por momentos difíceis com projetos 
muito exigentes. Não se distraia e aposta 
na ajuda dos seus colegas para superar o 
desafio. Com atitude positiva e empenho 
tudo correrá bem. Tenderá a sofrer de azia.

TOURO
21/04 A 21/05

Será o momento certo para realizar novos 
acordos e parcerias. É o momento para 
curar velhas feridas e ajustar o compasso 
do casal em direção a um maior entendi-
mento. Só tome cuidado para não realizar 
os ajustes do ponto de vista dos seus pró-
prios interesses. Saia de casa, vá com os 
amigos às festas e demais eventos. Você 
estará propício à socialização. Os amigos 
serão um ótimo referencial nessa fase. 
Mas tenha cuidado com alguns colegas de 
trabalho que se dizem seus amigos sem o 
serem. Vá ao dentista.

GÉMEOS
23/05 A 21/06

A amizade e o equilíbrio interior serão as 
grandes marcas deste período na sua vida. 
Estará muito favorável ao romance. Poderá 
conseguir conquistar aquela pessoa com 
quem sonhava. Tenha a ousadia de sonhar 
e corra atrás dos seus sonhos! Os seus 
amigos serão uma grande valia para a sua 
estabilidade. Apoie-se neles para conse-
guir a força que lhe falta nos momentos 
mais difíceis, pois apesar de tudo parecer 
estar bem, sentir-se-á algo deprimido. No 
emprego seja mais justo com os seus 
colegas, especialmente na distribuição 
de tarefas. Essa atitude será apreciada por 
todos. Na saúde tudo estará bem.

CARANGUEJO 
22/06 A 23/07

As finanças serão a sua prioridade. Para 
além de se restabelecer de alguns gastos 
extra, terá de começar a juntar dinheiro 
para as férias, de outra forma não conse-
guirá fazer aquela viagem com que tanto 
sonha. Terá alguns conflitos familiares, 
tenha calma e não se exalte. Passe mais 
horas com as crianças e mostre à sua 
cara-metade que têm uma relação sólida 
e estável. No emprego nada de novo, man-
tenha o ritmo. Na saúde poderá sentir al-
guma fraqueza, cuide da sua alimentação.

LEÃO
24/07 A 23/08

Depois de uns meses em que as coisas 
pareciam paradas, tudo começa a acon-
tecer. Estará mais apto a colocar o melhor 
de si nas suas ações. Será procurado pelas 
pessoas para que possa partilhar a sua boa 
energia com elas. Aproveite essa fase, com 
abertura e tranquilidade. Financeiramente 
tudo correrá melhor. Poderá lançar-se em 
projetos de longo prazo e de grande exten-
são para o futuro. Previna-se das alergias.

VIRGEM 
24/08 A 23/09

Uma vida social agitada e o vislumbre de um 
novo amor estarão no seu caminho. Será 
um momento ímpar na sua vida. Aproveite 
e aprenda com as pessoas que o rodeiam, 
será útil para o seu futuro. É um momento 
de expansão de horizontes que lhe trará fer-
ramentas para que possa vencer os próximos 
desafios, quer pessoais como profissionais. 
O seu casamento poderá passar por alguns 
sobressaltos mas tudo se resolverá com 
calma e tranquilidade. Alimente-se melhor.

BALANÇA
24/09 A 22/10

Chegou a hora de perceber o que é que 
lhe estava a trazer problemas e agir des-
fazendo-se das energias negativas. No 
trabalho, apesar das exigências, conse-
guirá por tudo a funcionar e, apesar de ser 
uma prioridade, terá de fazer um esforço 
por conseguir equilibrá-lo com a sua vida 
pessoal e sentimental para que tudo corra 
bem. Novos desafios serão superados. 
Com as mudanças de temperatura poderá 
constipar-se mais, tome vitaminas.

ESCORPIÃO  
23/10 A 22/11

Este período vai requerer alguns sacri-
fícios, ao nível profissional e financeiro. 
Tente sair e divertir-se mais, convide al-
guém muito especial que lhe faça os olhos 
brilhar. No trabalho não fique desesperado. 
Se, profissionalmente, as coisas parecem 
não correr bem, tenha calma, pois tudo 
tem solução, basta que se empenhe mais 
e procure novas soluções para atingir o ob-
jetivo, afinal o seu lema de vida sempre foi 
o de concluir tudo o que começa. Poderá 
surgir uma inflamação nas gengivas, tenha 
cuidados extra com a saúde oral.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

Sentirá um grande tumulto interior, uma 
agitação que virá do fundo do seu ser. Algo 
necessita ser compreendido e curado por 
meio de uma mudança de atitudes. Mu-
dança que você se tem recusado a fazer, 
mas que terá de acontecer, seja pelo amor 
ou pela dor. Estará mais propício a gastar 
sua energia criativa com o trabalho, quan-
do, na verdade, deveria fazer isso cuidando 
do próprio corpo e do equilíbrio da sua 
saúde. Haverá uma melhoria nessa área, 
mas desde que cometa excessos.

CAPRICÓRNIO 
22/12 A 20/01

Será questionado sobre os caminhos que 
seguido na carreira. A pergunta que fará 
a si mesmo é se o seu trabalho realmente 
é o campo ideal para colocar em prática 
os seus mais profundos valores. É um 
momento de teste. As suas necessidades 
íntimas falarão mais alto, e pode ser que 
muita coisa não tenha efetivo valor. Mas 
não relaxe nas suas tarefas e não deixe 
de dar atenção à pessoa amada. Mas será 
fundamental fazer algumas mudanças. 
Previna-se do frio.

AQUÁRIO 
21/01 A 19/02

Janeiro será de grandes perspetivas, quer 
a nível profissional, quer a nível pessoal. 
O relacionamento com as pessoas que 
ama será bastante positivo assim como os 
programas em família. O seu lado lutador 
e otimista serão fundamentais. Algumas 
surpresas agradáveis vão deixá-lo com a 
cabeça na lua, no entanto, recomenda-se 
que tenha atenção na hora de decidir o que 
é melhor para si. A nível profissional, depois 
de tanto batalhar finalmente poderá ver o seu 
trabalho reconhecido. Para os que estão sós, 
novas pessoas podem fazer toda a diferença. 
Período marcado por grande vitalidade.

PEIXES 
20/02 A 20/03

H
horóscopo




