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Novo CEO do
Grupo ARRIVA
visita Portugal
Manfred Rudhart é, desde o inicio do
ano, o novo CEO do Grupo ARRIVA e fez
questão de visitar Portugal. “Mostrouse muito interessado em conhecer os
detalhes de cada negócio. É verdade que
tudo são transportes, mas cada negócio
tem as suas especificidades. E ele mostrou
muito interesse em os conhecer. O que, no
que se refere à ARRIVA Portugal Norte, foi
entendido como um bom presságio de que
tudo vai continuar a poder fazer-se como
se fez até agora”.

Pedro Guimarães:
De Guimarães
para o mundo

Pedro Guimarães é um
artista plástico natural
de Azurém, Guimarães.
Congratula-se pelo
facto da sua obra
ser baseada numa
linguagem por si
criada. E isto, diz, “é o
topo da carreira de um
artista”.

Salto tandem: descubra a razão dos pássaros cantarem
LITERATURA

p. 24-26

Nespereira
traja-se a rigor
para elogiar
Raul Brandão

RELIGIÃO

p. 30-31

A Virgem Negra
de Czestochowa
Conhecida como “A Virgem
Negra” por causa da fuligem
resultado de séculos de
velas queimadas pelos fiéis,
atribuíram-lhe ao longo dos
séculos, muitas curas e outros
milagres. Hoje o dia em que
mais peregrinos visitam Nossa
Senhora de Czestochowa é 26
de agosto. Anualmente são mais
de cinco milhões peregrinos
que a visitam, sendo em média
oriundos de oitenta países.

TEATRO BUS

p. 32-35

Teatro “viaja”
no autocarro
em Guimarães
e Póvoa de
Lanhoso

p. 18 e 19

SAÚDE

p. 40
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Saúde
auditiva
Certas profissões ou
passatempos podem
prejudicar o seu grau
de audição. Saiba como
identificar os grupos de risco e
preserve a sua saúde auditiva
evitando comportamentos
nocivos. O que torna as fontes
de ruído mais perceptíveis,
para além do seu volume, é o
caráter de familiaridade com
que nos relacionamos com
esse ruído.
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notícias

Edifício ARRIVA
reconhecido
internacionalmente

P

elo segundo ano consecutivo a obra arquitectónica
do Edifício Sede da ARRIVA
Portugal, em Guimarães, foi
internacionalmente reco-

nhecido.
A classificação de oitavo lugar a nível
mundial na classe de “Edifício de
Transportes Públicos” revela o contínuo
reconhecimento de uma obra ímpar.

Esta obra do Arquiteto Ricardo Vieira
de Melo, da RVDM Arquitetos, é uma
referência. Para Manuel Oliveira, administrador-delegado da ARRIVA Portugal:
“O edifício ARRIVA é expressão física,
visível para todos, de um sonho que tive
o privilégio de transformar em obra ao
serviço da empresa, dos trabalhadores
e da comunidade. Vale a pena sonhar
e vale a pena visitar!”.

TST participa e apoia a
26ª Meia Maratona de Lisboa

N

o passado dia 20 de Março teve lugar mais uma
Meia Maratona de Lisboa,
com partida de Almada e
destino a Lisboa, atravessando a Ponte 25 de Abril sobre o rio
Tejo. A TST (Transportes Sul do Tejo)
apoiou esta prova tendo efetuado a
sua divulgação através dos seus ecrãs
multimédia a bordo dos autocarros e
oferecido o transporte aos participantes
que se deslocaram para o evento. Em
contrapartida, foram disponibilizadas
inscrições gratuitas que permitiram a
participação de 200 colaboradores da
TST. Toda a equipa TST foi transportada
em autocarros disponibilizados especificamente para o efeito e todos os
colaboradores receberam uma T-shirt

TST alusiva ao evento. Esta foi mais
uma forma de promover a participação
dos colaboradores TST em eventos

desportivos, incrementando o convívio
e o espírito de equipa, fora do ambiente
de trabalho.

“

A TST
apoiou esta
prova tendo
efetuado a sua
divulgação
através dos
seus ecrãs
multimédia
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editorial
Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal Norte)

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

ganho as eleições, não conseguiu uma
maioria no parlamento pelo que não
conseguiu ver aprovado o seu programa
e, por isso, caiu; seguiu-se um longo
processo negocial que culminou com
a Posse de um outro Governo apoiado
pelos partidos à esquerda. Posteriormente, já no ano corrente, realizaram-se
eleições Presidenciais e o Professor
Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as
eleições à primeira volta e tomou posse
como novo Presidente da República no
início de Março.
A nível Europeu destaco o agudizar do
problema dos refugiados que, como é
sabido, levou à chegada de um elevado
número de pessoas que, vindas de zonas
de conflito em condições de desespero

absoluto, procuram refúgio nos Países
da comunidade Europeia.
Destaco também os ataques terroristas
ocorridos há alguns dias em Bruxelas,
que causaram dezenas de mortos e feridos na Capital Belga, uma cidade muito
importante no contexto da Comunidade
Europeia por aí estarem sedeadas diversas instituições comunitárias.
À semelhança do que já tinha acontecido
em Novembro do ano passado com os
ataques similares ocorridos em Paris, Capital da França, estes ataques terroristas
ocorridos em Bruxelas estão a provocar
o aumento de legítimos sentimentos de
revolta nos cidadãos Europeus que, a não
serem devidamente controlados, podem
redundar em aprofundadas formas de
exclusão de pessoas que, apesar das
suas origens, nada têm a ver com os
fanatismos que estão na origem dos atentados, pelo que, a bem da humanidade,
nos é cada vez mais necessário sermos
capazes de distinguir claramente “o
trigo do joio”, missão que, atendendo às
circunstâncias, se torna cada vez mais
difícil mas da qual não devemos nem
podemos prescindir.
Na esperança de que a mensagem de
Ressurreição que os Católicos transmitem com a Páscoa, juntamente com o
início de um novo ciclo de vida da natureza que nos é trazido pela Primavera nos
inspirem e sejam também um facto nas
nossas vidas e, assim, tudo seja melhor
para cada um, para o País e a Europa,
agradeço-lhe a sua dedicação e desejo
que a leitura do ARRIVA Jornal lhe proporcione muito agradáveis momentos

Esta edição do ARRIVA jornal que agora
lhe chega às mãos é a primeira do ano de
2016 e coincide com as celebrações da
Páscoa e o início da Primavera. Ambas,
embora de forma diferente, transmitem-nos o começar de um ciclo de nova vida
que, esperamos, seja melhor para todos.
Desde a publicação da última edição
ocorreram importantes alterações ao
nível do grupo a que a ARRIVA Portugal
pertence e a nível dos órgãos de soberania
Portugueses; assistimos também a alguns
acontecimentos trágicos a nível Europeu.
No grupo ARRIVA, o Senhor David
Martin, que exerceu diversos cargos de
Administração e foi CEO durante mais
de uma dezena de anos, reformou-se em
31 de Dezembro e é hoje Administrador
não executivo. O Senhor David Martin
foi responsável pelo desenvolvimento
do grupo e pela sua enorme expansão
internacional e esteve diretamente envolvido nesse processo de internalização
nomeadamente na entrada em Portugal,
que foi um dos primeiros Países em que
a empresa investiu, conhecendo assim
muito bem a nossa empresa que visitava
com frequência. A ARRIVA Portugal deve
muito ao Senhor David Martin pelo apoio
permanente que deu à nossa estratégia
empresarial, o que permitiu a transformação da empresa e a sua consolidação
como um dos principais atores do sector,
motivo que justifica que aqui lhe façamos
esta referência especial, lhe agradeçamos todo o seu apoio e lhe desejemos
os maiores sucessos.

A 1 de Janeiro de 2016 tomou posse um
novo CEO, o Senhor Manfred Rudhart
que, desde o início, manifestou a sua
vontade de visitar as unidades de negócio do grupo nos vários Países. Na
sequência dessa sua vontade, como o
estimado leitor poderá ler nas páginas
deste número do seu ARRIVA jornal, visitou Portugal neste mês de março, tendo
estado em Guimarães durante um dia.
No final da sua visita à ARRIVA Portugal,
em que teve a oportunidade de contactar
de perto com as pessoas, as atividades
e as inovações aqui desenvolvidas, fez
uma viagem na linha da Cidade dos TUG
e, antes de partir, manifestou-nos a sua
satisfação pelo que aqui viu e sentiu e
expressou o seu desejo de voltar.
A forma como decorreu esta visita do
novo responsável máximo do grupo
faz-nos sentir que continuaremos a
contar com o suporte para o desenvolvimento da empresa e da sua até agora
diferente e bem-sucedida estratégia de
implementação junto das comunidades
que servimos.
Expressamos também ao Senhor Manfred Rudhart os nossos votos de felicidades no desempenho da sua nova
função e reafirmamos-lhe o continuado
empenho de todos nós em darmos a
nossa contribuição para o sucesso da
empresa e do grupo.
Em Portugal, na sequência das eleições
legislativas, assistimos a um complicado processo político com a tomada
de posse de um Governo formado pela
coligação que governou o País nos últimos quatro anos mas que, apesar de ter
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“

A ARRIVA
Portugal deve
muito ao Senhor
David Martin
pelo apoio
permanente
que deu à nossa
estratégia
empresarial
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fotografias DB/Andreas Varnhorn
tradução Joana Morais Almeida

Manfred Rudhart
CEO da ARRIVA
Manfred Rudhart, o chefe da DB Regio, foi nomeado como o novo chefe da
ARRIVA. Tomou posse das suas novas funções a 1 de Janeiro, quando o diretor
executivo de longa data de Sunderland, David Martin, deixou o cargo.

“

Manfred
Rudhart, de
50 anos de
idade, trabalha
no Grupo DB
desde 2008
e ocupou
uma série
de funções
em quadros
superiores e
financeiros. Foi,
desde Maio de
2013, o CEO
da DB Regio,
uma subsidiária
da Deutsche
Bahn, que
opera serviços
de comboios
suburbanos.

M

artin esteve à frente da ARRIVA desde
2006, e a ele se deve o crescimento substancial do grupo desde que começou na
empresa em 1996. Em 2010 supervisionou a venda do grupo à Deutsche Bahn,
a empresa ferroviária estatal alemã. Atualmente, o
grupo emprega 55.000 pessoas e gera receitas de 3,3
mil milhões de libras em 14 países europeus.
Aos 63 anos de idade e em Dezembro passado Martin
deixou as suas funções, mas permanecerá no conselho de administração da ARRIVA. Martin irá reportar
ao diretor financeiro da DB, Richard Lutz, e prestará
aconselhamento nos conselhos de administração da
ARRIVA e do Grupo DB. Irá também colaborar diretamente com a academia de formação da DB para formar
a próxima geração de líderes do grupo.
Rüdiger Grube, diretor executivo da Deutsche Bahn,
comentou: “a ARRIVA tornou-se na verdadeira joia
do Grupo DB e temos muito a agradecer a David. Ele
deixa o seu cargo com inestimável mérito e o trabalho
notável de uma vida”.
Acrescentou ainda: “Para os próximos anos e para
a próxima fase de crescimento da ARRIVA, Manfred
Rudhart é o sucessor perfeito. Ele tem uma vasta

experiência no sector dos transportes de autocarro
e comboio e tem uma excelente experiência na área
financeira”.
Manfred Rudhart, de 50 anos de idade, trabalha no
Grupo DB desde 2008 e ocupou uma série de funções
em quadros superiores e financeiros. Foi, desde
Maio de 2013, o CEO da DB Regio, uma subsidiária
da Deutsche Bahn, que opera serviços de comboios
suburbanos. Nascido na Alemanha, Rudhart estudou
em França e tem um doutoramento em engenharia
electrotécnica. Trabalhou em investigação e desenvolvimento para aplicações de laser antes de começa a
trabalhar em consultoria de gestão para a Booz Allen
Hamilton, em 1996.
Martin disse que gostou imenso dos 10 anos como
diretor executivo da ARRIVA: “Eu também tive a sorte
de trabalhar diretamente com uma excepcional equipa
de gestão e aproveitei cada minuto de trabalho com
colegas de todas as nossas áreas de negócio - ajudando-os a desenvolver, inovar e crescer. “Eu sei que estou
a deixar o cargo com ARRIVA perfeitamente posicionada para crescer ainda mais uma vez que queremos
manter a nossa posição como líder no fornecimento
de serviços de transporte e mobilidade na Europa”.
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ARRIVA CEO
Manfred Rudhart

“

German-born
Rudhart studied in
France and gained
a PhD in electrical
engineering.
He worked in
research and
development for
laser applications
before joining
management
consultancy Booz
Allen Hamilton in
1996.

DB Regio boss Manfred Rudhart has been named as the new boss of ARRIVA.
He began his new role on January 1, when the Sunderland-based group’s long
serving chief executive, David Martin, stepped down.

M

a r t i n h a s h e a d e d A R R I VA s i n c e
2006, and is credited with leading
the group’s substantial growth since joining in 1996. He oversaw the
group’s sale to Deutsche Bahn, Germany’s state-owned railway company, in 2010. Today
the group employs 55,000 people and generates
revenues of £3.3bn across 14 European countries.
The 63-year-old will relinquish his duties in December, but will remain on ARRIVA’s board of directors.
Reporting to DB’s finance director, Richard Lutz, Martin will advise the boards of ARRIVA and DB Group.
He will also work closely with DB’s training academy
to develop the group’s next generation of leaders.
Rüdiger Grube, chief executive of Deutsche Bahn,
commented: “ARRIVA has developed into the real
jewel within DB Group and we have much to thank
David for. He leaves his role with invaluable merits
and an outstanding life’s work.”
He continued: “For the coming years and ARRIVA’s
next phase of growth, Manfred Rudhart is the perfect successor. He has extensive experience in the

bus and train sector and has an excellent financial
background.”
Manfred Rudhart, 50, has worked for DB Group since
2008 and has held a variety of senior management
and financial roles. Since May 2013 he has served
as CEO of DB Regio, a subsidiary of Deutsche Bahn
which operates commuter train services. German-born Rudhart studied in France and gained a PhD
in electrical engineering. He worked in research and
development for laser applications before joining
management consultancy Booz Allen Hamilton in
1996.
Martin said he had enjoyed a “tremendous” 10 years
as chief executive of ARRIVA: “I have also been fortunate to work closely with an exceptional leadership
team and have enjoyed every minute working with
colleagues from across all of our businesses – helping them to develop, innovate and grow.
“I know I am stepping down with ARRIVA positioned
perfectly for further growth as we look to maintain
our position as Europe’s leading transport and
mobility provider.”
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A visita de
Manfred
à ARRIVA
15 DE JANEIRO DE 2016
Manfred Rudhart visita a LOROL. A visita
permitiu a Manfred ficar a conhecer os
trabalhadores da LOROL e ver algumas
das suas operações. Após uma apresentação por parte da Direção que abordou
os planos de negócio, a visão e os desafios para os próximos 18 meses, Manfred
apanhou um táxi entre Finchley Road e
Shepherds Bush, onde se encontrou
com membros da equipa das estações.
De seguida, foi até Willesden Junction
para visitar o centro de manutenção
ferroviário. A visita à LOROL faz parte
de uma série de visitas de Manfred para
conhecer as pessoas da ARRIVA e visitar
as empresas do grupo ARRIVA durante
as próximas semanas.
22 DE JANEIRO DE 2016
O CEO da ARRIVA, Manfred Rudhart,
continuou a sua viagem pela ARRIVA
com uma visita a duas das nossas empresas ferroviárias no Reino Unido e uma
primeira visita às nossas operações no
Sul da Europa.
Manfred foi acompanhado pelo Diretor
Geral da UK Trains, Chris Burchell, e foi
apresentado aos colaboradores das nossas empresas ferroviárias CrossCountry
e Chiltern. Manfred teve a oportunidade
de falar com os quadros superiores
sobre suas operações atuais e os projetos para o futuro, e esteve ainda com
as equipas operacionais de ambas as

empresas a fazer perguntas e a ouvir os
pontos de vista e opiniões dos nossos
colaboradores no terreno.
Andy Cooper, Diretor Geral de CrossCountry, disse sobre a visita de Manfred
que “Ele interagiu bastante com todos
com quem se encontrou e fez muitas e
boas perguntas, o que demonstra o seu
interesse nas atividades ferroviárias do
Reino Unido. Eu acredito que ele terá
ficado impressionado e satisfeito com o
que viu. Os meus sinceros agradecimentos a todos os que fizeram desta visita
um sucesso”.

“

Ele interagiu
bastante
com todos
com quem se
encontrou e fez
muitas e boas
perguntas

Na sua terceira semana na ARRIVA,
Manfred viajou para o sul da Europa,
onde se encontrou com o Diretor Geral e
diretores da ARRIVA Itália. Com o apoio
de Marco Piuri e Steve Boyd - diretor
da Europa Central, Oriental e do Sul e
CFO, respetivamente - Manfred fez uma
visita completa às nossas operações em
Itália, encontrou-se com os gestores das
nossas empresas SIA e SAIA e falou com
os nossos motoristas e engenheiros em
Brescia. Teve ainda a oportunidade de visitar a nossa empresa SAB em Bergamo.
Leopoldo Montanari, Diretor Geral da

ARRIVA Itália, disse: “A visita de Manfred era importante para nós. Gostei do
seu pragmatismo e da sua visão clara
do negócio. Tenho a certeza que vai ser
muito interessante para trabalhar em
conjunto”.
5 DE FEVEREIRO DE 2016
Manfred Rudhart continuou sua viagem
pela ARRIVA com uma visita às nossas
empresas de autocarros do Reino Unido
no sudeste.
Manfred, aqui a falar com Ricky Gower,
fica a conhecer a empresa. Acompanha-
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Simon Baxter, diretor de
marketing da ARRIVA das
províncias do sul disse: “Foi
muito bom receber Manfred
na ARRIVA das províncias do
sul e mostrar-lhe algumas de
nossas empresas locais.
Ele foi muito acessível e
esteva muito interessado no
lado da engenharia do nosso
negócio.

do pelo Diretor Geral da UK Bus, Kevin
O’Connor, Manfred começou a sua visita
com uma reunião da administração com
os diretores regionais, que partilharam
com ele os detalhes das operações da
ARRIVA na região e apresentaram uma
síntese das oportunidades e desafios
que se avizinham. Após a reunião, Manfred foi até ao terminal de autocarros
da ARRIVA em Gillingham e Maidstone
e estava particularmente interessado
em ficar a saber mais sobre a área de
engenharia do negócio.
Simon Baxter, diretor de marketing da
ARRIVA das províncias do sul disse: “Foi
muito bom receber Manfred na ARRIVA
das províncias do sul e mostrar-lhe
algumas de nossas empresas locais.
Ele foi muito acessível e esteva muito
interessado no lado da engenharia do
nosso negócio. Tem muitos conhecimentos sobre o assunto e sugeriu algumas
ideias de marketing muito úteis”.
Manfred viajou para o Aeroporto de Luton na Busway e foi acompanhado pelo
Diretor Geral, Linsey Frostick.
No dia seguinte, Manfred viajou para Luton e viu pessoalmente o tipo de serviço
que os nossos clientes recebem. Uma
vez que Luton sofreu bastantes obras de
remodelação nos últimos anos, Manfred
visitou o centro da cidade de Luton com
o Diretor Geral, Linsey Frostick e com Diretor Geral da Região, Maq Alibhai, onde
viajou num dos nossos autocarros que

usam a tecnologia de cartão inteligente.
Após a sua introdução à região, Manfred
foi visitou o novo local de transferência
na estação ferroviária Luton, antes de
viajar na Guided BusWay - a mais longa
Busway urbana do mundo - para o aeroporto de Luton, que está atualmente a
ser totalmente remodelado. A visita terminou com uma visita ao novo centro de
viagens que ARRIVA opera em parceria
com a autarquia local.
12 DE FEVEREIRO DE 2016
Os colegas da ARRIVA TrainCare (ATC)
tiveram o prazer de receber o CEO da ARRIVA, Manfred Rudhart, e o Diretor Geral
da ARRIVA UK Trains, Chris Burchell, na
oficina e instalações de manutenção de
Crewe na terça-feira, 9 de Fevereiro.
Manfred e Chris encontraram-se com
a equipa de gestão para discutir as
atividades laborais atuais e de futuro,
oportunidades de mercado e o papel que
a ARRIVA TrainCare pode representar na
indústria de remodelação de material circulante no Reino Unido. Manfred visitou
o local com cerca de 16 hectares, viu
as instalações de manutenção durante
a noite, o torno de rodagem tandem,
as instalações da oficina dos serviços
pesados de manutenção e as cabines
de pintura de veículos. Manfred teve a
oportunidade de conversar com alguns
dos membros da equipa de produção
e da equipa torno de rodagem tandem

sobre o trabalho e as oportunidades de
futuro.
De seguida, Manfred e Chris embarcaram numa composição mk3 rebocada
por locomotiva da ARRIVA Trains Wales
(ATW), que opera fora de Crewe, e visitou
ainda o recente projeto de renovação do
comboio de 1,2 milhões de libras, que foi
realizado pela ATC em parceria com a
ATW e o governo do País de Gales.
Sean Forster, Diretor Geral da ATC, comentou: “Foi ótimo que Manfred tivesse
visitado a nossa operação em Crewe e
aprendido mais sobre o nosso negócio.
Ele desafiou-nos a desenvolver ainda
mais a nossa visão de futuro a longo
prazo, e ao mesmo tempo continuar
com os altos níveis de qualidade e os
resultados de negócios”.
19 DE FEVEREIRO DE 2016
Depois da visita à ARRIVA TrainCare no
dia anterior para ver como funciona a
nossa empresa de manutenção de comboios, a próxima paragem de Manfred
na sua vista à ARRIVA foi Chester para
se encontrar com a equipa da ARRIVA
Trains Wales.
Acompanhado pelo Diretor Geral da
ATW, Ian Bullock, o dia começou com
uma visita ao centro de formação da
ATW, onde Manfred foi convidado a
entrar um dos nossos simuladores de
comboios e experimentar a sensação
de operar um de nossos comboios na

rede ATW. Sob o olhar atento do gestor
de formação de condutores da ATW,
Tim Wright, Manfred assumiu o controlo de uma unidade 158 antes de se
encontrar com os formandos na nossa
escola de formação de condutores, que
aproveitaram a oportunidade para fazer
perguntas e tirar uma foto com o novo
diretor executivo da ARRIVA.
Depois de experimentar como é operar
um dos nossos comboios, a próxima paragem na agenda é uma visita à unidade
At Seat Catering da ATW, que fornece
os carrinhos de snacks para todas as
rotas da ATW. Seguiu-se uma viagem de
comboio para Rhyl, em Gales do Norte,
onde visitou as recém remodeladas instalações dos clientes e ficou a conhecer
os funcionários do serviço ao cliente. De
Rhyl regressou a Chester, onde Manfred
visitou centro de reservas com a Diretora
dos Serviços de Apoio ao Cliente, Lynne
Milligan, a Group Station Manager para
o País de Gales do Norte, Kim Hawkins
e o Stakeholder Liaison Manager, Ben
Davies.
Ian Bullock, Diretor Geral da ATW, disse:
“Foi muito bom para nós apresentar
Manfred ao nosso pessoal do norte em
Chester e Rhyl e mostrar-lhe as nossas
operações. Foi com muito orgulho que
apresentei Manfred a muitos dos nossos
colaboradores, desde novos estagiários
a membros de longa data da equipa. A
equipa dirigente apresentou também
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a Manfred uma visão geral da ATW e
tivemos uma boa discussão sobre o
nosso negócio”.
19 DE FEVEREIRO DE 2016
Manfred Rudhart, CEO da ARRIVA,
continuou sua viagem pela ARRIVA esta
semana com uma visita à nossa empresa CEE, com sede em Praga.
Acompanhado por Marco Piuri e Steve
Boyd, Manfred teve a oportunidade de
conhecer as nossas equipas de quadros superiores da República Checa,
Eslováquia, Polónia e Hungria, e foi
apresentado às operações da ARRIVA
nesses países. Os principais tópicos
de discussão foram o contínuo crescimento desta região, oportunidades
e desafios em aquisições, concursos
e prolongamentos de contratos, bem
como o potencial de crescimento do
nosso negócio ferroviário.
Radim Novák, CEO CEE disse: “Todos, e
não apenas a equipa de quadros superiores, ficaram encantados com a visita
de Manfred e tiveram conversas interessantes sobre seu interesse sobre tópicos
do dia-a-dia, assim como, de longo
prazo. Eu acredito que as equipas locais
demonstraram a elevada qualidade dos
serviços que prestamos em conjunto,
com um forte desejo de desenvolvimento
deos seus negócios e novos serviços.
Manfred partilhou as suas altas expectativas para o futuro sucesso na CEE, que
vai desafiar-nos ainda mais para atingir
os nossos objetivos futuros”.
Durante o segundo dia de visita, Manfred
visitou três das nossas operações na
República Checa. A primeira paragem

foi na nova operação de autocarros
elétricos em Praga (o primeiro privado
deste tipo na CEE), seguiu-se uma visita
a Beroun onde operamos autocarros urbanos e interurbanos. A visita terminou
na cidade de Teplice, onde a ARRIVA
tem a única operação de tróleis de todo
o grupo ARRIVA. A equipa de Teplice
também apresentou a Manfred a sua
nova visão - tróleis híbridos e uma nova
rede para a cidade de Teplice.
Daniel Adamka, Diretor Geral da ARRIVA
da República Checa, disse: “Fiquei contente por Manfred nos ter visitado tão
cedo na sua agenda e consigo ver que
ele está rapidamente a ficar com uma
clara ideia de como a ARRIVA opera.
Estou certo de que isto nos vai ajudar a
encontrar sinergias à medida que desenvolvemos muitos dos nossos serviços em
linhas de longa distância e as empresas
de transporte ferroviário, juntamente
com os nossos colegas da DB”.

Manfred’s journey
across Arriva
15JAN2016
Manfred Rudhart visits LOROL
The visit enabled Manfred to meet
LOROL employees and see some of
LOROL’s operations. Following a presentation by the Executive Team which
covered the business’ plans, vision and
challenges over the next 18 months,
Manfred took a cab ride between Finchley Road and Shepherd’s Bush, where
he met members of the stations team.
He then went onto Willesden Junction

to visit the Train Maintenance Depot. The
visit to LOROL is part of a series of visits
by Manfred to meet Arriva people and to
see Arriva businesses across the group
over the coming weeks.
22 JANUARY 2016
Arriva CEO Manfred Rudhart continued
his journey across Arriva with a visit to two
of our UK Trains businesses and a first
visit to our operations in southern Europe.
Manfred was joined by UK Trains MD,
Chris Burchell and introduced to people at our CrossCountry and Chiltern
Railways businesses. Manfred had the
opportunity to speak with senior management about their current operations
and plans for the future, and spent time
with the operational teams at both businesses, asking questions and listening
to the views and opinions of our people
on the ground.
Speaking about Manfred’s visit, CrossCountry MD Andy Cooper said: “He
engaged fully with all whom he met
and asked many good questions, which
reflected his keen interest in UK rail
activities. I believe he will have been impressed and pleased with what he saw.
Sincere thanks to all who made the visit
a success.”
In his third week at Arriva, Manfred travelled to southern Europe where he met
the MDs and directors of Arriva Italy. Supported by Marco Piuri and Steve Boyd
- Southern, Central Eastern Europe’s
Director and CFO respectively - Manfred
was given an in depth tour of our Italian
operations, meeting managers in our SIA
and SAIA businesses and speaking with

our drivers and engineers in Brescia. He
also took time to look around our SAB
business in Bergamo.
Arriva Italia MD, Leopoldo Montanari
said: “The visit of Manfred was important
for us. I appreciated his pragmatism and
his clear vision of the business. I’m sure
it is going to be very interesting to work
together.”
5 FEBRUARY 2016
Manfred Rudhart continued his journey
across Arriva with a visit to our UK bus
businesses in the south east.
Manfred, seen here speaking with Ricky
Gower, gets to know the business.
Accompanied by UK Bus MD, Kevin
O’Connor, Manfred began his visit by
attending a senior management meeting with regional directors, who shared
with him details of Arriva’s operations in
the region and gave an overview of the
opportunities and challenges ahead.
Following the meeting, Manfred was
then accompanied to Arriva’s bus depots in Gillingham and Maidstone and
was particularly interested in learning
more about the engineering side of the
business.
Simon Baxter, Marketing Director Arriva
Southern Counties said: “It was great to
welcome Manfred to Arriva Southern
Counties and show him around some
of our local businesses. He was really
approachable and very interested in the
engineering side of our business. He
had lots of knowledge on the subject,
and also offered some really useful
marketing ideas.”
Manfred travelled to Luton Airport on

JANEIRO-ABRIL 2016 ARRIVA JORNAL 9

the Busway and was accompanied by
General Manager, Linsey Frostick.
The next day, Manfred travelled to Luton
and was given a first-hand account of
what our customers experience on our
services. With Luton having undergone
a lot of redevelopment in recent years,
Manfred was shown around Luton town
centre by General Manager, Linsey
Frostick and Area Managing Director,
Maq Alibhai, where he was able to travel
on one of our buses using smartcard
technology.
Following his introduction to the local
area, Manfred was then taken to the new
Interchange at Luton rail station, before
travelling on the guided busway – the
longest urban guided busway in the world – to Luton airport, which is currently
undergoing massive redevelopment. The
visit finished with a look at the new Travel
Centre that Arriva operates in partnership with the local council.
12 FEBRUARY 2016
Arriva TrainCare (ATC) colleagues were
pleased to welcome Arriva CEO Manfred
Rudhart and Arriva UK Trains managing
director, Chris Burchell to the Crewe
workshop and maintenance facility on
Tuesday 9 February.
Manfred and Chris met with the management team to discuss current and future
work activity, market opportunities and
the role that Arriva TrainCare can play
in the UK rolling stock refurbishment
industry. Manfred was shown around the
39 acre site, seeing the overnight servicing facilities, the tandem wheel lathe,
the heavy maintenance workshop facility,

and the vehicle spray booth. Manfred
was then able to chat with some of the
production team and wheel lathe team
about future work and opportunities.
Manfred and Chris then boarded the Arriva Trains Wales (ATW) loco hauled mk3
train set, which is operated out of Crewe,
and took a look at the recent £1.2 million
refurbishment project of the train which
was carried out by ATC in partnership
with ATW and the Welsh government.
Sean Forster, ATC managing director,
commented: “It was great that Manfred
took the time to see our Crewe operation
and learn about our business. He has
challenged us to further develop the
long term vision for the future whilst
continuing to deliver high quality outputs
and business results.”
19 FEBRUARY 2016
Having visited Arriva TrainCare the day
before to see how our train maintenance
business operates, Manfred’s next stop
on his journey across Arriva saw him
travel to Chester to meet the team at
Arriva Trains Wales.
Accompanied by ATW Managing Director,
Ian Bullock, the day began with a visit to
the ATW training centre, where Manfred
was invited into one of our train simulators to experience what it feels like to operate one of our trains on the ATW network.
Under the watchful eye of ATW’s Driver
Training Manager, Tim Wright, Manfred
took control of a 158 unit before meeting
trainees at our conductor training school,
who took the opportunity to ask questions
and have their photo taken with Arriva’s
new Chief Executive.

Having experienced what it is like to
operator one of our trains, next up for
Manfred was a visit to ATW’s At Seat
Catering unit, who supply trolley refreshments on all of ATW’s routes. This was
followed by a train journey to Rhyl in North Wales, where he got to see the newly
refurbished customer facilities and meet
front line employees. From Rhyl it was
back to Chester, where Manfred was
shown around the booking office by Customer Services Director, Lynne Milligan,
Group Station Manager for North Wales,
Kim Hawkins and Stakeholder Liaison
Manager, Ben Davies.
ATW Managing Director, Ian Bullock
said: “It was great for us to be able to introduce Manfred to our north based staff
at Chester and Rhyl and to show him our
operations. I was very proud to introduce
Manfred to many of our employees, from
new trainees to long serving members
of the team. As an executive team we
also gave Manfred an overview of ATW
and had a good discussion about our
business.”
19 FEBRUARY 2016
Arriva CEO Manfred Rudhart continued
his journey across Arriva this week with
a visit to our CEE business, which is
headquartered in Prague.
Accompanied by Marco Piuri and Steve
Boyd, Manfred had the opportunity to
meet our senior management teams
from the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary who each introduced
to him Arriva’s country operations. The
main topics of the discussion were the
continuing growth of this region, oppor-

tunities and challenges in acquisitions,
tenders and contract prolongations, as
well as the potential growth of our rail
business.
Radim Novák, CEO CEE said: “Everyone,
not just the senior team, was delighted
with Manfred’s visit and had deep conversations about his interest in everyday,
as well as long-term, topics. I believe that
local teams demonstrated the high quality of services we provide together, with
a strong desire for further development
of their businesses and new services.
Manfred shared his high expectations
for future success in CEE which will
challenge us even more to achieve our
future goals.”
During the second day of his visit,
Manfred was shown around three of
our operations in the Czech Republic.
First stop was at new electric bus operation in Prague (the first private one
of its kind in CEE), followed by a visit
to Beroun where we operate urban
and intercity buses. The visit finished
in the City of Teplice where Arriva has
the only trolleybuses operation in the
whole Arriva group. The Teplice team
also presented Manfred with their new
vision – hybrid trolleybuses and a new
network for Teplice city.
Arriva Czech Republic MD, Daniel
Adamka said: “I am glad that Manfred
visited us so early in his schedule and I
can see that he is quickly getting a very
clear picture of how Arriva operates. I am
sure this will help us to find synergies as
we develop many of our services in long
distance lines and railway businesses,
together with our DB colleagues.”
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Correia de Sampaio, country managing
director da ARRIVA em Portugal

“Conhecer os negócios
locais foi uma excelente
abordagem inicial”
Manfred Rudhart, o novo CEO do grupo ARRIVA, esteve dois dias de visita a Portugal. Isto
inserido num périplo europeu no qual o novo executivo ficou a conhecer um pouco mais
os negócios e as pessoas que vestem a camisola ARRIVA. Correia de Sampaio, country
managing director da ARRIVA em Portugal, diz que esta foi uma excelente abordagem
inicial.

M

anfred Rudhart esteve
dois dias em Portugal
para melhor conhecer
o negócio da ARRIVA
no nosso país. Aliás, o
novo CEO do grupo visitou todos os
países onde a ARRIVA tem operações
para, desta forma, se inteirar das
condições locais do negócio e tomar
conhecimento in loco da atividade das
empresas.
“Parece-me uma excelente abordagem
inicial. E foi nesse âmbito que veio
visitar Portugal e os negócios que a
ARRIVA tem no nosso país”, disse
Correia de Sampaio, country managing director da ARRIVA em Portugal.

Correia de Sampaio explicou que
Manfred Rudhart se Mostrou muito
interessado no negócio, fez bastantes
perguntas e, sobretudo, quis contactar
localmente com as pessoas que têm a
gestão dos negócios. “Teve uma apresentação por parte dos gestores locais
do que é o mercado português, de quais
são as perspetivas futuras do mercado
e qual o ponto de situação do negócio.
Desse ponto de vista, penso que levou
as informações que necessitava para
conhecer mais de perto as operações”.
A ARRIVA está em 14 países na Europa e opera todos os modos de transporte, desde o ferroviário ao metro aos
autocarros, transportes de barcos. “O

grupo tem uma vasta experiência na
gestão dos vários modos de transporte. E Portugal, nesse sentido, não é
diferente. Neste momento, a ARRIVA
apenas tem, em termos de negócio,
a gestão da rede de autocarros, mas
depois participa no grupo Barraqueiro
que também tem transportes ferroviários e de metro”.
Aliás, Correia de Sampaio, diz claramente que o grupo está a atento
a outras oportunidades de negócio
que vão aparecendo em Portugal
para expandir a quota de mercado.
“Queremos, sobretudo, contribuir
para ter um transporte de qualidade
em Portugal”.

“

Correia de
Sampaio, diz
que o grupo
está a atento
a outras
oportunidades
de negócio
que vão
aparecendo
em Portugal
para expandir
a quota de
mercado.

JANEIRO-ABRIL 2016 ARRIVA JORNAL 11

Correia de Sampaio, country managing director of ARRIVA in Portugal

“Getting to know local
businesses was
an excellent initial approach”
Manfred Rudhart, the new CEO of the ARRIVA group spent two days visiting Portugal. This
visit was part of a visit around Europe in which the new chief executive got to know a little
more about the business and the people who work for ARRIVA. Correia de Sampaio, country
managing director of ARRIVA in Portugal, says this was an excellent initial approach.

M

anfred Rudhart spent two
days in Portugal getting
to know the ARRIVA business in our country. As
a matter of fact, the new
CEO of the group visited all the countries
where ARRIVA has operations in order to
become aware of local business conditions and see on-the-spot the activity of
the companies.
“It seems to me an excellent initial
approach. And it was in this context that
he came to visit Portugal and the businesses that ARRIVA has in our country,”
said Correia de Sampaio, country managing director of ARRIVA in Portugal.

Correia de Sampaio explained that Manfred Rudhart was very interested in the
business, asked several questions and,
above all, wanted to contact locally with
the people who manage the businesses.
“There was a presentation by local managers of what the Portuguese market is,
what the future prospects of the market
are and what the current situation of
the business is. From this point of view,
I think he got all the information he
needed to get know more closely the
operations.”
ARRIVA is in 14 countries in Europe
and operates all means of transport
ranging from rail to metro, bus and

boat. “The group has extensive experience in the management of various
means of transport. And Portugal,
in this sense, is not different. At the
moment, ARRIVA only has, in terms
of business, the management of the
bus network, but also works with the
Barraqueiro group that also operates
in the rail and underground transport
sector.”
In fact, Correia de Sampaio, clearly
states that the group is aware of other
business opportunities that appear in
Portugal to expand its market share.
“Above all, we want to contribute to a
high-quality transport in Portugal.”

“

Correia de
Sampaio,
clearly states
that the group
is aware of
other business
opportunities
that appear
in Portugal
to expand its
market share.
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ARRIVA Norte satisfeita
com escolha de
Manfred Rudhart
para CEO
Manuel Oliveira, presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal Norte, congratulou-se com a escolha
de Manfred Rudhart para CEO, até pelo facto de ele se ter mostrado muito acessível, na recente visita que fez
a Portugal.

U

ma mudança de CEO é um facto absolutamente normal em qualquer empresa.
Ainda para mais no caso da ARRIVA
em que o anterior chief executive officer, David Martin, atingiu a idade da
reforma e, por isso, houve necessidade de uma
natural sucessão.
Para Manuel Oliveira, presidente da Comissão
Executiva da ARRIVA Portugal Norte, a escolha
de Manfred Rudhart foi muito positiva, até pelo
facto de ele se ter mostrado muito acessível na
recente visita que fez ao nosso país. “Mostrou-se
muito interessado em conhecer os detalhes de
cada negócio. É verdade que tudo são transportes,
mas cada negócio tem as suas especificidades. E
ele mostrou muito interesse em os conhecer. O
que, no que se refere à ARRIVA Portugal Norte, foi
entendido como um bom presságio de que tudo vai
continuar a poder fazer-se como se fez até agora”.
De resto, essa diversidade que caracteriza cada
país e cada negócio é uma grande riqueza da ARRIVA. “A empresa tem uma cultura que resulta das
diversas e diferentes culturas dos mais distintos
países. E da forma de estar de cada país”.
Aliás, mesmo em termos de negócios concretos,
os processos diferem. Manuel Oliveira explicou

que no Reino Unido, fora de Londres, por exemplo,
o mercado é comercial enquanto em Portugal é
semi-comercial. Mas em outros países é de contratualização. Ou seja, há geografias, como é o
caso de Londres, nos quais há uma autoridade
que planeia a oferta e põe a concurso. Já fora de
Londres, em todos os sentidos, a iniciativa é das
empresas. “Aqui em Portugal, a rede de transportes
— à exceção das redes urbanas que os municípios
puseram a concurso —, foram planeadas pelas
empresas, no regime de concessões, nos quais
não há liberdade tarifária. Ou seja, os valores são
aplicados pelo Governo. Basicamente é semi-comercial, é um misto”.
Manfred Rudhart esteve dois dias no nosso país,
um dia na cidade de Lisboa e outra na de Guimarães. Manuel Oliveira acredita que, sobretudo, o
novo CEO levou consigo todas as informações que
achou pertinentes sobre o negócio da ARRIVA em
território luso e, neste caso, a Norte do país.
Mas não só de negócio se falou. Em Guimarães,
Manfred Rudhart “ fez questão de conhecer a
oficina e interessou-se por alguns detalhes”. Isto
para além de ter manifestado a vontade de fazer
uma viagem em uma das carreiras dos Transportes
Urbanos de Guimarães.
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ARRIVA North
pleased with choice
of Manfred Rudhart
to CEO
A change in CEO is quite normal in any company.
Even more in the case of ARRIVA, as the former
chief executive officer, David Martin, is retiring
and, therefore, there was a need for a natural
succession.
According to Manuel Oliveira, president of the Executive Committee of ARRIVA Portugal North, choosing
Manfred Rudhart was very positive and he was really
approachable in his recent visit to our country. “He
was very interested in getting to know the details of
each business. It is true that it is all about transport,
but each business has its specificities. And he showed
much interest in getting to know them. What, in regards to ARRIVA Portugal North, was seen as a good
omen that everything will continue to be able to run
as so far.”
Moreover, the diversity that characterizes each country
and each business is the wealth of ARRIVA. “The company has a culture resulting from diverse and different
cultures from different countries. And the way of being
of each country.”

In fact, even in terms of specific businesses, processes
differ. Manuel Oliveira explained that in the UK, outside of London, for example, the market is commercial
while in Portugal is semi-commercial. But in other
countries it is procurement. In other words, there are
geographical areas, such as London, where there is
an authority that plans offers and puts for tender. Whereas outside London, in every aspect, it is the initiative
of the companies. “Here in Portugal, the transport
network - with the exception of the urban networks
that municipalities put for tender - was planned by
companies, in concession scheme, where there is
no freedom to set rates. That is, the rates are decided
by the Government. Basically it is semi-commercial,
it is a mix.”
Manfred Rudhart was two days in our country, one
day in Lisbon and another in Guimarães. Manuel Oliveira believes that the new CEO took with him all the
information he found relevant on the ARRIVA business
in Portuguese territory and, in this case, in Northern
Portugal.
But we also spoke about other things besides business.
In Guimarães, Manfred Rudhart “was keen to visit the
workshop and was interested in some details.” And
also asked to travel on one of the buses of the Urban
Transports of Guimarães.
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Um olhar preventivo
sob a violência no
namoro...
A definição surge e urge para que através da mesma consigamos chegar ao maior número
de pessoas sobretudo adolescentes.

A

violência no namoro é
descrita como um ato de
violência, pontual ou contínua, cometida por um dos
parceiros (ou por ambos)
numa relação de namoro, com o objetivo
de controlar, dominar e ter mais poder do
que a outra pessoa envolvida na relação.
A Secção de Programas Especiais do
Destacamento Territorial da GNR de
Guimarães tem levado a cabo ao longo
do ano letivo, uma série de palestras
dirigidas a um público alvo preferencial,
em idade escolar, que desperta para as
relações íntimas, nomeadamente para
muitas questões internacionais que
serão enfrentadas pela primeira vez. Elegemos a população adolescente e juvenil
como referência e alertamos para o facto
de ser precisamente na adolescência
que se podem exacerbar as diferenças
entre os papéis de gênero, que se pode
consolidar a aceitação da violência
como uma versão do amor ou como
“aceitável” em certas circunstâncias e,
ainda, como um período especialmente
propício à adesão a alguns mitos “perigosos” sobre as relações “românticas”
(indissolubilidade, associação do amor
ao sofrimento). Qualquer um desses
factores pode aumentar o risco de envolvimento numa relação abusiva.
Assim, é nosso objetivo primordial,
enquanto forças de segurança empenhadas em fazer resultar através da
abordagem integrada e preventiva obter resultados promissores ao nível da
mudança de conhecimentos, atitudes,
comportamentos e aprendizagem de
novas competências.
Para que as mudanças de atitude diante

do problema da violência no namoro
possam ser viabilizadas e consolidadas,
o esforço preventivo fomentado em
contexto escolar beneficiará sempre de
uma ativa articulação entre a escola e a
comunidade e entre a escola e a família.
Por esse motivo, os esforços preventivos
da violência nas relações íntimas não
devem ser dirigidos apenas à população
estudantil. A prevenção junto da comunidade escolar pode envolver outros
elementos (professores, funcionários,
pais) e existem já alguns exemplos de
intervenção desse tipo noutros países.
Só por meio de uma atuação mais
concertada será viável consolidar as
aprendizagens deste tipo de ações e, em
última análise, combater um fenómeno
considerado por muitos como uma
questão de direitos humanos.
De modo a que esses mesmos direitos
consagrados sejam respeitados, deixamos a seguir esta nota informativa que
ajudará as esclarecer dúvidas ou tão
somente a saber onde e como procurar
ajuda.
Existem diferentes formas de violência
no namoro:
VIOLÊNCIA FÍSICA:
Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a: te empurra; te agarra ou prende;
te atira objetos; te dá bofetadas, pontapés e/ou murros; ameaça usar a força
física ou a agressão.
VIOLÊNCIA SEXUAL:
Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a: te obriga a praticar atos sexuais
mesmo quando não queres; te acaricia
(ou força carícias), sem que queiras.

VIOLÊNCIA VERBAL:
Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a: te chama nomes e/ou grita; te
humilha, através de críticas e comentários negativos (ex.: “Não vales nada.”); te
intimida e ameaça.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA:
Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a: parte ou estraga os teus objetos ou
roupa; controla a tua maneira de vestir;
controla o que fazes nos tempos livres e
ao longo do dia; te liga constantemente
ou envia mensagens; ameaça terminar a
relação como estratégia de manipulação.
VIOLÊNCIA SOCIAL:
Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a: te humilha, envergonha ou
tenta denegrir a tua imagem em público,
especialmente junto dos teus familiares e
amigos; mexe, sem o teu consentimento,

“

Os esforços
preventivos da
violência nas
relações íntimas
não devem ser
dirigidos apenas
à população
estudantil

no teu telemóvel, nas tuas contas de
correio electrónico ou na tua conta do
Facebook; te proíbe de conviver com os
teus amigos e/ou com a tua família.
Podem acontecer diferentes formas de
violência na mesma relação de namoro.
Por exemplo, as agressões verbais podem
ocorrer antes de uma agressão física.
Lembra-te que... Todas as formas de
violência no namoro têm um objetivo
comum: magoar, humilhar, controlar e
assustar. A violência nunca é uma forma
de expressar amor ou paixão por outra
pessoa. Os ciúmes não servem de justificação para qualquer comportamento
violento.
COMO SE SENTE A VÍTIMA?
Ser vítima de violência por parte de uma
pessoa que escolhemos para ser nosso/a
namorado/a pode ser, por várias razões,
uma experiência complicada de resolver
e de ultrapassar:
Nem sempre é fácil perceber que o que
está a acontecer é uma forma de violência. Por exemplo: “O/A meu/minha
namorado/a não me deixa estar com os
meus amigos quando ele/ela não está
presente. Isto é ciúme ou é violência?”;
pode ser difícil compreender (e acreditar) que alguém de quem se gosta seja
capaz de nos fazer mal e magoar; apesar
de o/a nosso/a namorado/a nos maltratar continuamos a gostar-se dele/a;
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“

A violência
nunca é uma
forma de
expressar amor
ou paixão por
outra pessoa.
Os ciúmes
não servem
de justificação
para qualquer
comportamento
violento.

não o/a queremos magoar, desiludir, nem prejudicar;
não queremos ficar sozinhos/as ou temos medo que a
relação acabe; temos vergonha de contar o que se está
a passar e de pedir ajuda; temos medo que ninguém
acredite em nós ou que ninguém nos consiga ajudar;
temos medo que o/a nosso/a namorado/a nos faça mal
ou faça mal a si próprio/a se contarmos o que está a
acontecer; temos esperança que ele/ela mude ou ele/
ela promete que vai mudar; desculpamos ou entendemos o comportamento dele/a por causa do ciúme ou
pelo facto de gostar de nós.
Estas indecisões e inseguranças são naturais.
DEVO DENUNCIAR?
Qualquer pessoa que tenha sido vítima de crime ou que
tenha testemunhado a ocorrência de um crime pode
denunciá-lo.
Se foste vítima ou testemunhaste algum crime, é muito
importante que o denuncies às autoridades. Se o fizeres,
a probabilidade de a pessoa que o cometeu ser punida
e impedida de fazer o mesmo a outras pessoas é maior.
ONDE PODE SER EFETUADA A DENÚNCIA OU A
APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME?
Junto do Tribunal: no Ministério Público.
Através do Portal Queixa Electrónica do Ministério da
Administração Interna.
Nas autoridades policiais:
Guarda Nacional Republicana (GNR);
Polícia de Segurança Pública (PSP);
Polícia Judiciária (PJ).
No Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, gabinetes médico-legais ou hospitais onde
haja peritos médico-legais. Dia Mundial da Proteção Civil

Dia Mundial da Proteção Civil

Mais de duas mil crianças e jovens de Cabeceiras de
Basto comemoraram o Dia Mundial da Proteção Civil
no dia 1 de março.
O Destacamento Territorial da Guarda Nacional
Republicana de Guimarães, a Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto, a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, a Autoridade
Nacional de Proteção Civil e o INEM, através de uma
organização conjunta, assinalaram o Dia Mundial da
Proteção Civil que juntou no dia 1 de março, mais de
dois milhares de crianças e jovens no Campo do Seco,
em Cabeceiras de Basto.
A iniciativa contou com uma exposição de meios/
demonstração da atividade operacional das várias
valências da GNR, designadamente da Secção de
Programas Especiais do Destacamento Territorial da

GNR de Guimarães, Grupo de Intervenção Proteção
e Socorro (GIPS), a Equipa Cinotécnica e a Força de
Intervenção Rápida do Comando Territorial de Braga.
O recinto da feira contou ainda com a participação
da Polícia Municipal; Proteção Civil Municipal; os
Sapadores Florestais; a delegação do Arco de Baúlhe da
Cruz Vermelha Portuguesa; o veículo móvel do Centro
de Comunicações do Comando Distrital de Operações
de Socorro (CDOS) de Braga; o INEM – Instituto
Nacional de Emergência Médica que fez demonstrações
de Suporte Básico de Vida e divulgou o Centro de
Informação Antiveneno.
Os Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, para além da
divulgação do projeto ‘Aprender a Salvar’ trouxeram
várias viaturas a esta exposição de meios, entre as quais
o carro de desencarceramento, o carro de combate
a incêndios urbanos, uma ambulância de socorro e
diverso equipamento individual de socorro e combate
a incêndios e, ainda, uma exposição de brinquedos
temáticos.
Durante a visita, as crianças e jovens mostraram-se
muito agradados e entusiasmados com a exposição
de meios dos diferentes agentes de proteção e socorro
que participaram na comemoração do Dia Mundial da
Proteção Civil em Cabeceiras de Basto.
Sob o lema ‘A Proteção Civil Somos Todos’, a ação
teve como principal objetivo sensibilizar a comunidade
escolar e a população em geral para as questões da
segurança e da importância da Proteção Civil enquanto
estrutura vocacionada para responder com eficácia nas
situações de emergência de uma forma articulada com
todas as forças de intervenção.
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sociedade
texto José Costa
fotografias Marco António Lindo

As paragens
onde o tempo habita
Visitas guiadas com o Teatro Bus da ARRIVA às intervenções artísticas nas paragens de
passageiros da cidade foram um êxito.

A

inda agora, em final de
fevereiro, quem circula
pelo centro de Guimarães
apercebe-se que muitas
das paragens de autocarros apresentam um colorido pouco
habitual. As ilustrações em grande
formato com referências mais ou menos evidentes à iconografia natalícia e
à cidade de Guimarães – o castelo, o
casario das principais praças e largos
-, da autoria de artistas formados pela
Escola Superior Artística de Guimarães
(ESAG), não passam e não passaram
despercebidas. Pelo contrário.
A iniciativa “As Paragens Onde o Tempo
Habita” ganhou particular significado
com as visitas guiadas organizadas
pela Câmara Municipal, com recurso ao
Teatro Bus, o autocarro que é um palco

que a ARRIVA tem colocado no centro
de várias iniciativas dos municípios da
região.
O êxito foi de tal ordem que o Município
decidiu estender até final de fevereiro
esta ação de arte urbana, muito para
lá, portanto, do propósito inicial de
evocar a data dos 14 anos da elevação
do Centro Histórico à categoria de Património Cultural da Humanidade – 13
de dezembro. Além disso, a autarquia,
em parceria com a ESAG e a ARRIVA,
organizou duas visitas guiadas de autocarro pelas 17 paragens (17 de janeiro e
21 de fevereiro), tendo ambas registado
lotação completa.
Para o diretor da ESAG, Paulo Leocádio Ribeiro, as visitas guiadas “foram
muito positivas”, ao permitirem uma
maior projeção das ilustrações. “A

visão permitida a partir do interior do
Teatro Bus revelou-se a ideal para uma
apreciação de conjunto dos trabalhos
dos nossos artistas”, salientou Paulo
Leocádio Ribeiro.
Para José Bastos, vereador da Cultura
no município vimaranense, a adesão
“excedeu as expectativas iniciais”, afirmando o espaço público como “meio de
comunicação privilegiado”. “O feedback
recebido por parte dos participantes
dá-nos motivos para continuarmos a
aposta na intervenção nas paragens de
Guimarães”, garante o vereador.
Por outro lado, José Bastos salienta
as repercussões positivas para os autores das ilustrações, que viram o seu
trabalho chegar a um público vasto e
diversificado, e o facto de ser a arte a ir
ter com o cidadão.

“

O êxito foi de
tal ordem que
o Município
decidiu
estender
até final de
fevereiro esta
ação de arte
urbana
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Vespa Club de Guimarães

Este não é um clube qualquer!
Com 231 sócios de vários concelhos, o Vespa Clube de Guimarães assume-se
como embaixador da cidade. Em julho, pretende juntar mais de 3000 pessoas no
encontro nacional em Guimarães.

R

enovar casas de famílias em dificuldades,
distribuir roupa e calçado por quem precisa, visitar pessoas que vivem sozinhas.
À primeira vista não parecem ações que
se associam diretamente a um grupo de
apreciadores de motociclos, mas é o que acontece com
frequência com o Vespa Clube de Guimarães.
Esta vertente de ação social é apenas uma das facetas
deste clube criado em 2004 e que conta atualmente
com 231 sócios. A maioria, claro, é de Guimarães, mas
Paulo Salgado, presidente da direção, salienta o carácter abrangente do clube, com associados de Chaves,
Espinho, Vieira do Minho, Esposende. Todos com um
ponto em comum: o gosto pela Vespa.
A média de idades ronda os 35/40 anos. As mulheres
estão em minoria - cerca de 10 – mas não são, realça
Paulo Salgado, “meros adereços”, até porque, garante,
“somos um clube aberto”. “Temos um sócio que nos é
muito querido, o senhor Leite, que tem 77 anos e ainda
dá os seus passeios de Vespa e que é uma referência
das nossas atividades”.

participar num encontro e este ano o destino será Saint-Tropez (França). Sempre com bandeira de Guimarães.

UM DOS MAIS DINÂMICOS
O clube tem surgido associado às mais diversas iniciativas que se realizam no concelho. Uma das mais
recentes consistiu em fazer a “escolta” ao Teatro Bus
da ARRIVA na segunda visita guiada pelas paragens
de autocarros da cidade ilustradas com trabalhos de
licenciados e mestres da Escola Superior Artística de
Guimarães. Paulo Salgado prefere apresentar o clube
que lidera como “embaixador de Guimarães” e como
“um dos mais dinâmicos do país”. A razão desse
estatuto, admite, prende-se com a intensa atividade e
com a forte ligação ao movimento cultural e associativo. E também com as viagens. Ainda há pouco, uma
representação do clube fez, durante três dias, 1500
quilómetros, de Vespa, até às Astúrias (Espanha) para

APOIO SOCIAL
A preocupação com as pessoas que se confrontam
com necessidades básicas é uma das linhas de ação
do clube e começou a ganhar força a partir de 2010.
Aos poucos, os membros do clube viram-se envolvidos no apoio à renovação de casas de pessoas com
carências financeiras e a crianças institucionalizadas.
Neste momento, o clube apoia, com roupa e calçado,
o Centro de Acolhimento de Crianças Rebelo Duarte,
de Vieira do Minho, os centros sociais de Polvoreira
e Brito e a Associação de Apoio à Criança, todos de
Guimarães. Por outro lado, o clube dinamiza uma Loja
Social que permite escoar roupa, calçado e brinquedos
oferecidos pelos sócios que, depois de uma triagem,
são distribuídos em sintonia com instituições.

Fiscal dos TUG
apaixonado pela Vespa

À CONQUISTA
Do ponto de vista financeiro, o clube vive das quotas
anuais dos sócios e de alguns patrocínios. O facto de ter
como sede um espaço cedido pela Câmara Municipal
ajuda a equilibrar as contas. É ali, no novo mercado municipal, que se reúnem os sócios e onde se decidem os
passeios de sábado, quase sempre viagens à descoberta
de lugares recônditos, como a aldeia da Pena, perto de
Viseu, que tem uma população de seis pessoas. “Conheço
mais um bocado de Portugal por causa do clube. É isto
que nos distingue”, refere José Carlos, o vice-presidente.
Depois da prova vespista na montanha da Penha a
24 de abril, as atenções concentram-se no encontro
nacional anual (“À Conquista”), de um a três de julho,
no qual se espera a presença de 3000 pessoas. Outro
dos desafios é a candidatura do clube para receber, em
Guimarães, em 2020, o Vespa World Day, um evento
mundial dedicado a amantes desta scooter.
A vida de Jonas Machado, um vimaranense da
freguesia de Abação, está ligada aos autocarros. Mas
também à mítica scooter de origem italiana. Fiscal e
motorista dos TUG, Jonas confessa que a paixão pela
Vespa é antiga mas que começou a materializar-se há
quatro anos, quando aderiu ao clube de Guimarães.
“Já tinha uma scooter Vespa e, como conhecia
pessoas que estavam no clube, decidi aderir”, recorda
ao ARRIVA JORNAL.
E ainda bem que o fez, confessa Jonas Machado.
“Guiar uma Vespa é muito diferente de conduzir um
autocarro e é também uma forma de aliviar a cabeça
depois do trabalho”.
Em tempos, recorda, chegou a ter duas scooters da
marca italiana. Uma delas, adianta, restaurou-a e
vendeu-a com facilidade porque a procura é muito
grande. A outra, afiança, “não é para vender”.
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tema de capa
texto Susana Marvão
fotografias Maria Helena Duarte

Pedro Guimarães

De Guimarães
para o mundo
O nome claramente não passa despercebido. Pedro Guimarães, artista plástico nascido
a 13 de Janeiro de 1974 em Azurém, Guimarães, quase dispensa apresentações. Com
formação na área das artes, do design e do desenho criativo e técnico para a indústria têxtil,
congratula-se pelo facto da sua obra ser baseada numa linguagem por si criada. E isto, diz, é
o topo da carreira de um artista.

R

ecentemente, disse ser uma
mistura de narrador e poeta.
Sim, porque a pintura é uma
arte muito parecida com a
escrita. Não parece, mas é.
Porque eu só considero arte aquela que
comunica. Para mim, se não comunicar,
se for estática e o espectador não conseguir absorver nada, não é arte. A escrita
é uma coisa mais evidente, claro. Mas a
arte, tal como a escrita, aborda temas,
apela a sensibilidades. É nesse sentido
que digo que sou um narrador-poeta.
Porque acrescento cor, acrescentou
muita coisa à peça que acaba por tornar
a linguagem um bocadinho mais polida.
E por isso apela um pouco mais à sensibilidade.
Nasceu em Azurém, Guimarães e passou
uma temporada em Santander. Hoje,
Guimarães volta a ser o seu espaço de
criação.
Sim, ganhei alguns prémios em Espanha,
foi importante. Mas Guimarães continua
e vai ser sempre o meu espaço. Eu neste
momento tenho uma exposição a decorrer em Nova Iorque e o diretor da galeria
disse: qualquer dia estás a morar aqui. Eu
respondi-lhe que ele só dizia isso porque
não conhecia Guimarães. No outro dia,
estava a preparar uma peça para a Arábia
Saudita e reparei que o nome da rua era o
nome do meu cliente. Perguntei à mulher
dele se não havia confusão. Se o nome da
rua era efetivamente o nome do marido.

Ela disse que sim, toda orgulhosa. Eu disse-lhe para não ficar muito entusiasmada
porque a minha cidade tem o meu nome.
Sim, porque Pedro Guimarães é o seu
nome verdadeiro…
Claro, podia ser como o José de Guimarães, que se chama José Maria Fernandes
Marques. Mas não. Sou Pedro Guimarães
do nome, mesmo.
É possível viver exclusivamente da arte?
Fazer arte é a minha única atividade há
10 anos. Mas admito que há uma barreira
psicológica muito grande para fazer a
transição entre um emprego “normal” e
ser artista plástico. Porque todos dizem
que é impossível sobreviver apenas das
artes plásticas em Portugal. Mas lá está, é
apenas uma barreira psicológica. Quando
trabalhamos muito, quando trabalhamos
afincadamente, é possível. A transição
não foi fácil, claro, eu tinha numa empresa com uma dimensão considerável.
Mesmo as pessoas à minha volta não foi
fácil perceberem que eu me ia dedicar
a isto e que mesmo financeiramente as
coisas podiam resultar. Mas hoje tenho
uma vida tranquila. Se estivesse alguns
anos sem vender uma única peça não
era nenhum drama. A prova disso é que
nesta exposição do Museu do Fado, que
inaugurou recentemente em Lisboa,
não tenho qualquer peça à venda. Nem
me preocupei com essa parte. Quero
proporcionar às pessoas de Lisboa uma

nova experiência. As vendas acabam
por surgir, tenho muitas encomendas,
muito trabalho pedido. Mas é por causa
disso que eu não tenho qualquer questão
económica. Não trabalho a pensar em
dinheiro, penso é no que estou a criar. É
isso que tem acontecido comigo e tenho
tido retorno.
É preciso disciplina?
Muita. Levanto-me todos os dias às 7.30
da manhã, levo o meu filho mais velho
à escola e já fico a trabalhar. E acho
que não são muitos os dias em que me
deite antes das três da manhã. É uma
atividade muito intensa. É verdade que é
preciso talento. Mas o talento parado….

“

Há uma
barreira
psicológica
muito grande
para fazer a
transição entre
um emprego
“normal” e ser
artista plástico

Há que ser dinâmico. Há que fazer coisas,
mostrar coisas. O que eu já aprendi é que
temos de dar o nosso melhor em todas
as situações. Quer a exposição seja em
Nova Iorque ou Paris, Lisboa, Guimarães
ou na Junta de Freguesia da minha aldeia.
O nível de comprometimento tem de ser
igual. Hoje, se exponho em Nova Iorque
é porque aquele que é considerado um
dos melhores advogado do mundo - da
Yoko Ono, dos Obama - me comprou
uma peça… na Câmara Municipal de
Guimarães. Levou dois catálogos com
ele para os Estados Unidos, mostrou a
algumas galerias e acabaram por me
contratar. Se não fosse essa exposição
em Guimarães com certeza não teria os
meus trabalhos expostos em Nova Iorque.
Quero acreditar que o trabalho e paixão
que coloco em cada peça passa para as
pessoas que a veem.
Tem peças espalhadas por todo o mundo…
Sim, só da última exposição em Guimarães foram para a Suécia, Dinamarca,
Nova Zelândia, Beirute, Líbano, Arábia
Saudita, Nigéria, Nova Iorque, Paris.
Andam pelos quatro cantos do mundo.
Qual foi a peça mais cara que até hoje
vendeu?
Não gosto muito de pensar nisso. Além
de que gosto de preservar o investimento
que as pessoas fizeram. Mas como ponto
de comparação, posso-lhe dizer que em
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Portugal uma peça pode rondar em média os 10 mil euros, mas em Nova Iorque
as duas peças que estão em exposição
uma custa 60 mil dólares e outra 90 mil
dólares. É outra realidade, outro mercado.
Mas essa é a parte que menos interessa
passar. Há coisas, atitudes e sensações
que o dinheiro não tem qualquer hipótese
de comprar.
Dê-me um exemplo.
Eu sou de Guimarães mas vivi sempre
numa aldeia que se chama Nespereira.
A Junta de Freguesia, liderada pelo
presidente Jorge Pereira, organizou
uma excursão para vir à minha exposição. Isto é fantástico, é maravilhoso
ter as pessoas da nossa aldeia a virem
à minha exposição. Não há preço para
isto. E repare, ao contrário da música,
da dança, é complicado as pessoas
interessarem-se pelas artes plásticas.
Passa-lhes ao lado. E a culpa não é delas, é de quem organiza coisas. A arte
não está acessível às pessoas, está em
circuitos fechados, está nas galerias.
Estás nos circuitos pseudo-intelectuais
que se acham donos da arte. Mas a arte
comunica com todos a gente.
Vende mais em Portugal ou fora?
A verdade é que vendo muito aqui, em
Portugal. E tenho muitas casas em Guimarães com os meus trabalhos. Às vezes
não somos reconhecidos na nossa terra,
mas as pessoas de Guimarães gostam

das minhas peças. Tenho mesmo muitos
clientes locais que compram e continuam a acompanhar o meu trabalho.
O que é muito bom. Mas é verdade que
quando exponho fora ou quando arquitetos de fora propõem as minhas peças, as
pessoas aderem.
Mas também porque provavelmente têm
outro poder de compra.
Sim, tenho plena consciência disso.
Muitas vezes dizem-me que até gostariam
de ter peças minhas mas que financeiramente não podem. Também por isso
lancei as serigrafias, que são intervencionadas uma a uma, são peças únicas,
carimbadas e numeradas, mas sempre é
um trabalho um pouco mais em série. E
por isso já têm um preço mais simpático,
que ronda os 500 euros.
Tem noção de que é um dos poucos
artistas plásticos a viver única e exclusivamente da arte, em Portugal? Até
porque, se não estiver enganada, não tem
qualquer contrato com galerias.
Tenho, claramente. E sim, sou independente. O único acordo que tenho é com
a Georges Bergès Gallery, com a qual
tenho um contrato para Nova Iorque mas
mesmo assim não estou preso à galeria
de forma nenhuma. Ou seja, naquela
cidade, só posso expor ali, mas posso
vender a particulares o que eu quiser. Mas
o meu percurso sempre foi sem me associar a qualquer galeria. Nem a ninguém.

É independente. Já expus em galerias
mas esporadicamente. E também estive
sempre dissociado dos lobbies artísticos
em Portugal.
Em termos digamos, logísticos, é fácil
viver em Guimarães?
É muito fácil. Consigo colocar um quadro
em Nova Iorque ou na Nigéria em três
dias. Tudo é fácil. Para mim, o mais importante é mesmo poder trabalhar todos
os dias, sem pressão financeira. E poder
trabalhar onde quero, como quero e para
quem quero. E chegar ao meu atelier de
manhã, colocar a minha música e estar
tranquilo. E ao final da tarde ir para casa
e estar com a minha família. Isso é o
mais importante. O resto, tem vindo por
acréscimo. E acredito que também é pelo
facto de eu converter cada clientes que
compra uma peça minha, em um amigo.
Infelizmente, nem todos os que têm talento têm sucesso. No seu caso, conseguiu
juntar as duas coisas.
Fiz a minha primeira exposição com 16
anos, tenho 42. Quando tinha a minha
empresa, repartia-me. Ia fazendo exposições, mas não a tempo inteiro, não com
este nível de comprometimento. Mas há
dez anos, desde que decidi que ia fazer da
arte a minha vida, as coisas mudaram. E a
todos os níveis. Evolui muito como artista.
Aliás, eu senti-me artista. Antes já sentia
que tinha veia, talento. Mas no verdadeiro
sentido da palavra sinceramente só a

partir do momento em que assumi que
seria a tempo inteiro. Eu acordo e vou
pintar. Pinto todos os dias, até quando
estou de férias tenho de levar um bloco
e umas tintas, senão o meu corpo reage,
nem consigo dormir direito.
E claramente foi uma boa aposta.
Espero que sim. Espero ter força para
continuar.
Recentemente, inaugurou uma exposição
no Museu do Fado. Como surgiu esta
oportunidade?
O fado é um tema que eu já tenho abordado em algumas exposições. Por exemplo,
há dois anos, precisamente em Guimarães, no Museu Alberto Sampaio, mostrei
duas peças sobre o fado. As peças, pintadas sobre renda portuguesa, retratavam a
Mariza e do Carlos do Carmo. Entretanto,
esse mesmo fadista, que esteve na exposição e adorou a peça, perguntou porque
é que eu não fazia exposição em Lisboa.
Disse que ia pensar nisso. Aliás, na altura
ele acabou por sugerir precisamente o
Museu do Fado, até porque o Carlos do
Carmo é um dos padrinhos da instituição.
E falou com a directora para ver a possibilidade de realizar esta exposição. Foi
uma hipótese que ficou em aberto. O ano
passado, juntei à exposição de Guimarães
mais duas peças, do Camané e da Carminho e o Museu acabou por se mostrar
interessado na Exposição. Acabamos por
agendar uma data.
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Paulo Leocádio Ribeiro, diretor
da Escola Superior Artística de Guimarães

Guimarães já assume o seu
papel na cultura nacional
Paulo Leocádio Ribeiro, diretor da Escola Superior Artística de Guimarães Guimarães,
não tem qualquer dúvida: desde há muito tempo que Guimarães tem já se assume como
um verdadeiro polo cultural e artístico a nível nacional. Quer no que toca à quantidade e
qualidade da oferta artística e cultural como na capacidade de atrair públicos muito para lá
da sua área geográfica,

D

e que forma quer Guimarães assumir-se como um
polo cultural e artístico
nacional?
Ainda que me pareça que
uma questão desta natureza e deste
calibre se deva dirigir às diversas instâncias com responsabilidades mais
diretas na definição e execução da
política cultural da cidade – desde o
município e as grandes instituições
culturais e museológicas aos diversos
representantes do movimento associativo - diria que a vitalidade da sua vida
cultural, de longa tradição, confere a
Guimarães desde há já muito tempo
uma posição provavelmente ímpar,
no contexto de cidades de dimensão
semelhante. No que toca à quantidade
e qualidade da oferta artística e cultural
e, tanto quanto posso saber, no que se
refere à capacidade de atrair públicos
muito para lá da sua área geográfica,
de diversas proveniências de âmbito
nacional e mesmo internacional.
Esta capacidade assenta desde logo
na riqueza patrimonial e simbólica da
cidade, mas também, muito fortemente,
na projeção nacional e internacional
de eventos como o Guimarães Jazz
(celebra este ano a 25.ª edição), o
GuiDance, os Festivais Gil Vicente ou,
mais recentemente, a Contextile- Bienal de Arte Têxtil Contemporânea que

terá este ano a 3.ª edição entre Julho e
Setembro. Se é certo que ela foi sendo
consolidada pela ação das instituições
mais “pesadas” como o Centro Cultural
Vila Flor e muito reforçada pela Guimarães 2012-Capital Europeia da Cultura,
importa muito realçar que na sua base
está a ação contínua e persistente de
uma longa tradição associativa corporizada por instituições tão relevantes
como a Sociedade Martins Sarmento,
a Sociedade Musical de Guimarães,
o Convívio-Associação Cultural, o Cineclube de Guimarães, o CAR-Centro
de Arte e Recreio, ou, há menos tempo e sobretudo no domínio das artes
plásticas, o Laboratório das Artes ou a
Associação Ó da Casa responsável pelo
Guimarães NocNoc.
Quais têm sido os grandes desafios
da ESAG?
Um dos grandes desafios da ESAP-Guimarães, agora ESAG, desde o início da
sua atividade em 1983, tem sido justamente o de procurar contribuir para
essa vitalidade e creio poder afirmar
que a presença de um projeto formativo
desta natureza foi cumprindo ao longo
deste tempo uma relevante função de
“alimentador” dessa dinâmica artística
e cultural. De facto, muitos dos nossos diplomados foram assumindo ao
longo do tempo um papel significativo

na continuidade e aprofundamento
dessa vitalidade. Do ponto de visto da
formação artística, o constante desafio da escola, enquanto instituição
de ensino politécnico, tem sido o de
concretizar um projeto pedagógico que
alie, nas diferentes áreas disciplinares,
um saber-fazer sólido e consistente
com uma capacidade reflexiva e crítica teoricamente bem estruturada;
acreditamos que só essa conjugação,
operacionalizada através de um ensino
fortemente assente na realização de
projetos e bastante personalizado, pode
garantir aos diplomados as melhores
ferramentas para interagirem com o
mercado de trabalho e desenvolverem
os seus projetos artísticos.
Importa ainda referir, no que se refere
à oferta formativa, que a ESAG sempre
procurou manter uma atitude inovadora
e atenta às novas realidades. À época da
sua criação, as licenciaturas nas áreas
do Desenho, da Banda Desenhada e
Ilustração e os mestrados em Ilustração
e em Animação Digital foram pioneiros.
Quais os grandes projetos para este
ano dessa instituição?
O projeto mais relevante é sem dúvida
alargar a oferta formativa procurando
complementar a componente artística
da formação com a aposta em áreas
que aprofundem a vocação profissio-

nalizante do ensino politécnico. Após
termos conseguido aprovar um Curso
Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento Web, apresentamos uma
proposta da mesma tipologia na área
do Design Têxtil que acreditamos poder
disponibilizar já no próximo ano letivo.
Tratam-se de duas formações que vão
encontro de necessidades crescentes
do mercado de trabalho e, portanto, com
grande potencial de empregabilidade.
Pretendemos ainda dar atenção a áreas
mais especializadas como é o caso da
Autoedição, envolvendo a BD, a Ilustração e as Técnicas de Impressão, ou o
caso da Infografia, áreas em que pretendemos criar formações com um perfil de
pós-graduação fortemente vocacionadas
para o saber-fazer especializado.
Até que ponto é importante para os
alunos da Escola Superior Artística de
Guimarães (ESAG) terem participado
no projeto “As paragens onde o tempo
habita”?
Embora o critério de seleção tenha incidido apenas em diplomados (pela Licenciatura em Artes/BD/Ilustração ou pelo
Mestrado em Ilustração), quase todos a
desenvolverem atividade profissional na
área e já com uma experiência bastante
consolidada. Creio que para todos é
uma oportunidade muito relevante de
mostrarem o seu trabalho, atendendo
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A ESAG sempre
procurou
manter
uma atitude
inovadora e
atenta às novas
realidades

ao facto de se tratar de uma iniciativa
com alguma projeção mediática e uma
mostra no espaço público, desse modo
facultando acesso imediato e garantido
a um público numeroso e diversificado.
Por outro lado, é um desafio estimulante
do ponto de vista artístico, uma vez que,
ao contrário do que acontece com a
generalidade dos trabalhos de ilustração
com uma escala pequena ou média destinada a uma aplicação editorial, neste
caso trata-se de criar imagens para espaços de grandes dimensões com uma
área entre os 6 e os 8 m2.
Está enquadrada no plano curricular
ou é extra?
Este evento não teve enquadramento
curricular.
Quais os grandes objetivos da ESAG
ao participar nesta ação?
O que pretendemos com qualquer
iniciativa que possamos desenvolver
ou, como neste caso, integrar é, desde
logo, cumprir o compromisso de contribuir para o enriquecimento cultural e
artístico da comunidade em que nos inserimos. Naturalmente é também dar a
conhecer o resultado do nosso trabalho
formativo, que consideramos a melhor
forma de publicidade, e em simultâneo
facultar aos nossos estudantes e diplomados oportunidades de trabalho que

contribuem para a consolidação do seu
percurso artístico e profissional.
Qual o feedback geral dos alunos participantes?
Gostaria de começar por referir que a
lista de diplomados a convidar teve que
ser alargada, dado que seis dos nove
ilustradores inicialmente contactados
lamentaram não poder participar por
falta de disponibilidade, facto que nos
dá grande satisfação pois é um excelente indício de níveis de empregabilidade
provavelmente surpreendentes numa
área artística, em geral suspeitas de
votarem à miséria os seus praticantes.
Não pretendendo com isto sugerir que
vivemos num mar de rosas, muito longe disso, parece-me muito importante
realçar estes feedbacks que vamos
recebendo dos nossos diplomados.
Passando a responder à pergunta:
desde logo um grande e genuíno entusiasmo perante o tipo de desafio que
o projeto coloca; perante o trabalho
exposto no espaço público, todos os
ilustradores, tanto desta como da 1.ª
edição em 2014, têm-se mostrado muito
satisfeitos manifestando vontade de
repetir a experiência.
Qual foi o mote dado para o trabalho?
Havia um tema específico ou ficava ao
critério dos alunos?

Tratando-se de uma iniciativa do pelouro da cultura da Câmara Municipal de
Guimarães integrada num projeto de
animação urbana durante a quadra natalícia (algo expandida), o enquadramento
temático foi definido pelo município:
pretendeu-se que os ilustradores considerassem temáticas relacionadas, por
um lado, com a referida quadra e, por
outro, com a celebração da elevação do
centro histórico a património mundial
da humanidade.
Pessoalmente, como vê esta ação inserida no contexto da cidade de Guimarães?
Creio que esta ação e o projeto de animação em que se inseriu em ambas as
edições se enquadram num esforço de
intervir no espaço público e, por essa
via mais direta e imediata, promover
uma maior aproximação entre um pú-

blico, digamos, indiferenciado e eventos
da esfera artística e cultural. Do ponto
de vista específico da ESAG, vemos
este evento de ilustração no espaço
público como uma continuidade do
trabalho que desenvolvemos no âmbito
de Guimarães 2012 – Capital Europeia
da Cultura, o projeto Cartografias da
Memória e do Quotidiano. A partir de
uma ideia de Gabriela Vaz-Pinheiro,
programadora da área de Arte e Arquitetura, surgida num dos encontros
preparatórios do evento e que tinha o
propósito de interagir com os outdoors
publicitários, a ESAG comissariou um
projeto de ilustração no espaço público
a partir de um conjunto de residências
artísticas de autores portugueses e
estrangeiros que constituiu um dos
eventos inaugurais de Guimarães
2012-Capital Europeia da Cultura.

ESAP-Guimarães “conquista” nome ESAG
A designação ESAP-Guimarães
foi alterada para Escola Superior
Artística de Guimarães (ESAG) com a
publicação do Decreto-Lei n.º 227/2015
que concluiu um longo processo
de obtenção do reconhecimento
de interesse público e veio assim
formalizar uma situação de autonomia
institucional que tacitamente existia

desde há vários anos com a criação das
licenciaturas e mestrados que passaram
a constituir uma oferta formativa
própria, ao contrário do que acontecia
durante o período em que eramos
efetivamente uma extensão da ESAP/
Escola Superior Artística do Porto
disponibilizando então apenas três dos
cursos existentes no Porto.
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tema de capa
texto Susana Marvão
fotografias D.R.

Os artistas,
as ilustrações
e as paragens
“Imaginei uma narrativa para as minhas
duas ilustrações que conta a história de
uma reunião com personagens à espera do
autocarro e que saem de um imaginário da
cultura POP. Na segunda ilustração voltámos à
nossa ‘realidade’ e vemos um cidadão a correr
atrás do autocarro que visivelmente acabou
de perder. Em simultâneo, apercebemos a
presença da personagem do Pai Natal dentro
do autocarro, que está presente na primeira
ilustração. Esta ligação faz com as duas
imagens se relacionem e onde a realidade e a
ficção se cruzam por um momento.”
Sérgio Marques
“Escolhi duas abordagens diferentes para
cada ilustração. A primeira apoia-se em lendas
locais e sensibilidades mais tradicionais, uma
abordagem que vai beber de uma linguagem
visual mais clássica, algo dignificado como um
monumento. As lendas representadas são a do
Duas Caras, a da Santa Catarina e da Oliveira.
Como contraponto, a segunda paragem teve
uma abordagem mais relaxada, fala apenas
da época natalícia de uma forma humorística,
com sensibilidades mais modernas partindo do
pixel art, principalmente para contrastar com a
primeira”.
Uriel Cordas

“A utilização de um espaço expositivo de grande visibilidade, que no
dia-a-dia está morto e/ou desocupado. Neste caso, com a coragem
de não recorrer como habitualmente à publicidade descaracterizada,
mas sim, procurando uma vertente de comunicação mais artística,
humorística, divulgação de património, tradições locais, etc., etc.
A procura na participação das instituições de ensino locais,
como entidades fornecedoras de imagem, de informação, de
comunicação, reforçando a personalidade do local / região. E por
fim, disponibilizar o referido espaço expositivo de grande visibilidade,
para a promoção e divulgação do trabalho ou das capacidades de
alguns artistas e comunicadores que estão a ser formados nas
tais instituições de ensino locais. É um real apoio para ajudar a
despontar uma nova geração de criativos”.
Luís Taklim
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“Ao elaborar a minha ilustração para o projeto As
paragens onde o tempo habita tentei criar antes
de mais algo que fosse lúdico para quem a fosse
observar. Na composição da imagem surgem
diversas personagens, todas elas muitos dispares,
de personalidades fortes e coloridas, reforçando
assim a necessidade da liberdade de escolha para
que cada um assuma exatamente as formas e
ideais que desejar. O fator da diversidade visto como
uma vantagem para uma comunidade, neste caso,
uma orquestra, dado que a música sempre foi dos
elementos que sempre acarinhei mais no Natal
(época em que foi elaborado este projeto).”
Mafalda Neves

“Ilustração 1: Esta ilustração pretendia ser vista como um
presente de Natal para a cidade de Guimarães embrulhado
com ilustrações dos monumentos do seu Centro Histórico.
Ilustração 2: Esta composição procura aproximar-se de
uma hipotética parede de um vimaranense ornamentada
com retratos emoldurados de personalidades que de
alguma forma fizeram parte da história da cidade de
Guimarães com um leve toque natalício.
Materiais utilizados: Utilizei materiais como papelão,
jornais e tintas acrílicas. Já faz parte da minha linguagem
de trabalho tirar o maior partido das texturas, dos relevos,
das sombras, da tridimensionalidade, do volume e das
pinceladas”.
Joana de Rosa

“Decidi criar um padrão para cada uma dessa paragens.
Ambos alusivos ao natal, a minha ideia foi desenvolver
padrões que funcionassem como papel de embrulho.
Numa das imagens criei algo mais tipográfico e com uma
onomatopeia que remete ao imaginário do “pai natal”.
Ilustrei diferentes tipos de letra de forma a ter uma mancha
variada e que funcionasse como textura/padrão. Na outra
imagem decidi representar algumas interpretações de
janelas vimaranenses que, a meu ver, são um dos pontos
fortes da arquitetura da cidade. Usei apenas duas cores na
criação destas imagens: verde e preto. A cor verde tem a
ver com a envolvência do verde e da natureza da cidade de
Guimarães, e a cor preta por ser a cor da cidade.”
Bárbara Rocha

“Tenho a dizer que foi uma proposta com intenção de proporcionar
um momento de humor e anunciar a vinda do natal até Guimarães.
Narrando uma pequena história sobre três personagens, duas
tipicamente natalícias a rena e o pai natal, e a rapariga que nos
remete para o património vimaranense envergando o elmo de Dom
Afonso Henriques. Onde três se encontram para enfeitar com luzes
as viagens dos passageiros que esperam o transporte. Uma reflete
uma tentativa bem-sucedida outra menos bem-sucedida, mas com
algum humor. Foi uma ideia simples”.
Cláudia Loureiro
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Raul Brandão

O espectador da vida
“Sou um mero espectador da vida, que não tenta explicá-la. Não afirmo nem nego. Há muito que fujo de julgar os homens,
e, a cada hora que passa, a vida me parece ou muito complicada e misteriosa ou muito simples e profunda. Não aprendo
até morrer - desaprendo até morrer.”

N

o Porto, frente à Foz do
Douro, próximo da Capela
de São Miguel, há uma rua
paralela ao Passeio Alegre
que se chamava da Bela
Vista mas que mudou, adotando o nome
do escritor. Foi precisamente aqui que
Raul Brandão nasceu. É também no
Passeio Alegre que podemos encontrar,
atualmente, um busto em sua honra.
Esta área no ano de 1867 ainda era fora
da cidade. A Bela Vista, a Cantareira,
eram locais de passeio ao domingo mas,
todos os dias, local de trabalho na maior
parte ligado à pesca, ao mar.
A família de Raul Brandão era detentora
de negócios ou serviços associados.
Eram suficientemente abastados para
poder garantir ao jovem Raul uma vida
agradável, o que incluía ter podido
frequentar o Colégio de São Carlos colégio de grande reputação na época
e onde outras pessoas, que viriam a ser
reconhecidas publicamente, tiveram os
seus primeiros estudos. Por exemplo, o
escritor e diplomata brasileiro, Carlos
Magalhães de Azeredo, frequentou a
mesma escola, escassos anos após a
passagem de Raul Brandão pelas suas
carteiras.
Estudar neste colégio aproxima-o de
pessoas de estilos e gostos diversos e,
entre outros, é aqui que, já no sétimo
ano, conhece alguém que virá a ser um
reconhecido arqueólogo e etnógrafo José Leite de Vasconcelos. Este, João
Lemos e Trindade Coelho – que tornar-se-ia também escritor – têm, em conjunto
com Brandão, a sua primeira aparição
no mundo das letras com a edição
“Revista O Andaluz”. Esta publicação
era um tributo a vítimas do terramoto
ocorrido em 1884 em Arenas Del Rey,

que afectou toda a região de Granada,
Andaluzia, e em que morreram cerca de
1200 pessoas.
Se já no colégio tinha feito bons amigos,
ao ingressar no Curso Superior de Letras, da Academia Politécnica do Porto,
vai conhecer muitos outros, influências
que marcarão a sua vida. Um deles, seu
vizinho e poucos meses mais novo, o
poeta António Nobre.
Com Nobre e Justino de Montalvão
coordenou a publicação da revista “Os
Insubmissos”. A revista era um meio
literário facilitado. Nesta podiam ler-se
ensaios literários de elevada qualidade,
escritos por pessoas na maior parte dos
casos desconhecidos, mas que viriam
a sê-lo com o tempo - como no caso de
Justino que viria a ser convidado, pouco
antes da viragem do século XIX, pela
futura “Parceria António Maria Pereira”,
para colaborar no semanário ilustrado
“Branco e Negro”.
É preciso compreender a época. Os jovens hoje têm um sem fim de meios e de
atividades. Há 150 anos a realidade era
muito diferente e aqui eram os gostos espontâneos que marcavam as escolhas,
os amigos, os temas de conversa. O peso
da família também obrigava a escolhas,
algumas involuntárias, e uma delas leva
Raul Brandão à tropa. Uma vez que o
serviço militar era obrigatório, fazia-o no
melhor lugar e, por isso, foi para a Escola
do Exército. Na verdade, era com grande
relutância que o fazia, pois a família
obrigou-o a abdicar dos estudos pela
vida militar. Contudo, nunca se afastou
do mundo literário.
Foi diretor da “Revista de Hoje” com apenas 24 anos, trabalhando, entre outros,
com D. João de Castro. Dirige a “Revista”
na companhia de Júlio Brandão e trans-

forma-a num marco na época. É também
o responsável quando a “Revista” organiza a sua primeira exposição de pintura
e gravura no Porto. Estava-se em março
de 1895 e a expor temos “só” Columbano
Bordalo Pinheiro. Em abril, inserido no
evento, faz-se um almoço que ficará
registado em desenho do caricaturista
Celso Hermínio, em que Raul Brandão
aparece sentado precisamente junto a
Columbano.
Celso Hermínio era, na época, um
reconhecido caricaturista trabalhando
para diversas publicações, reconhecido
e afamado, e fez este desenho para a
revista “Micróbio”, sendo publicado na
sua edição de 25 de abril de 1895.
É necessário compreender a problemática e algum risco deste tipo de organizações e publicações. Os tempos eram
conturbados e estávamos literalmente
no meio de outra revolução, com governo de Hintze Ribeiro a passar extremas
dificuldades.
Das contribuições jornalísticas, fundamentalmente como cronista, encontram-se alguma contribuições de elevada qualidade, entres as quais depois
de 1884 no “O Correio da Manhã” - não
confundir com o jornal que atualmente
tem o mesmo nome. Este era um excelente exemplo de superior qualidade, ou
não fosse o facto de ter como diretor o
sublime Pinheiro Chagas, um dos maiores nomes da língua portuguesa. Chagas
que ganhou nome como jornalista,
crítico, poeta, historiador, tradutor de
nomes como Alexandre Dumas ou Júlio
Verne, até autor de um dos dicionários
que ainda hoje uso.
Em simultâneo com estas atividades
cumpre, normalmente, a sua formação
militar e, após concluir o curso de ofi-

ciais no Regimento de Mafra, é colocado
em Guimarães, no Regimento de Infantaria nº 20, com a patente de Alferes.
Em Guimarães, muito mais importante
que o serviço militar, virá a ser o facto de
vir a conhecer nesta cidade a Maria Angelina, a jovem por quem se apaixonará
para sempre, até à morte.
A publicação de revistas estava a atingir
o seu auge na época e serve até de exemplo, pela variedade de artigos na revista
quinzenal “A Joia”. Esta de conteúdo
feminino, dirigido apenas à mulher, editada em Guimarães desde 1887 - mesmo
ano em que casa com Maria Angelina,
com quem viveu um ano em Guimarães.
Seguidamente, transferiu-se militarmente para o Porto, voltando ao lugar onde
nascera, a Foz do Douro.
Com o seu amigo Famalicense, Júlio
Brandão, que já o acompanhava desde
os tempos da “Revista de Hoje”, escreve

“

Raul Brandão
contribui,
definitivamente,
para abrir
as portas
do romance
moderno em
Portugal.
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Festejos dos 149 anos do escritor

A família de Raul
Brandão era detentora
de negócios ou
serviços associados.
Eram suficientemente
abastados para poder
garantir ao jovem Raul
uma vida agradável.

a peça “Noite de Natal”, que virá a cena
em 1899, no Teatro D. Maria, em Lisboa.
Dois anos depois pede nova transferência militar, desta vez para Lisboa o que
lhe permitirá alargar significativamente
o seu mundo de pensamento, de escrita.
No virar para o século XX compra no
Lugar de Nespereira, nos arredores de
Guimarães, uma casa - a Casa do Alto.
A sua vida aqui vai permitir diversas
coisas: viver com calma podendo gerir
melhor a sua vida em títulos gerais;
permite escrever novos textos, mais
artigos; passar uma vida agradável com
a sua mulher; e algo que o irá marcar, o
contacto direto com a vida rural, as suas
dificuldades e amarguras. A condição
de vida dos explorados pelo egoísmo
da burguesia será, convenientemente,
revelada em “Os Pobres”, que publicará
em 1903.
Este despertar de múltiplas facetas de
vida não lhe era completamente estranho, já que, embora nascido num lar
com boa capacidade financeira, havia
também bastante pobreza, dado que a
maior parte das pessoas vivia do mar. No
entanto, o ambiente rural era bastante
diferente… Mas quando as pessoas
querem chegar, verdadeiramente, a um
lugar, conseguem-no.
Esta será uma das razões que fará com
que, em 1906, decida fazer uma viagem
pela Europa. Desde 1887 que Porto tinha
comboio para Medina del Campo, onde
se podia mudar para o “Sud Express”
para Paris, linha que o Eça de Queiróz
conhecia bem. Essa seria a porta natural
para a Europa e, na companhia da sua
esposa, irá “iluminar-se” ainda mais.
Regressa e, após uma depressão nervosa, decide abandonar finalmente o serviço militar. Passa à reserva como Major
em 1912, e ainda bem, ou, provavelmente, dois anos depois, acabaria por ter ido
para África com o Corpo Expedicionário
Português do General Gomes da Costa
ou para França.
A nível literário há já trabalho publicado,
mas o maior será “Humus”, que publica

em 1917, obra dedicada ao seu grande
amigo, Columbano Bordalo Pinheiro.
A propósito da Primeira Grande Guerra,
um dos nomes que irá conhecer após
esta, é Jaime Cortesão, o “médico da
Flandres”, escritor, historiador, com
quem estabelece forte amizade no início
dos anos 20. Com Cortesão, o imenso
Aquilino Ribeiro e Raul Proença será
um dos fundadores de um marco na
literatura e na liberdade de expressão na
época, a “Revista Seara Nova”. São nomes de grande vulto como Câmara Reis,
Augusto Casimiro e António Sérgio, que
se lhes juntam e irão fazer da “Seara
Nova”, a revista publicada há mais anos
em Portugal. Abrandou a sua publicação
em 1979 mas, atualmente, é trimestral,
mantendo o nível de qualidade e de
liberdade de expressão que sempre a
caracterizou.
Teatralmente cria diversas peças entre
1923 e 1926. “O Gebo e a Sombra”, “O
Doido e a Morte” e “O Rei Imaginário”
são marcos literários revisitados recorrentemente.
No mesmo período dedica-se a uma
série, “A História Humilde do Povo Português”, sendo o primeiro titulo “Os Pescadores” seguido de “Os Lavradores”, “Os
Pastores” e “Os Operários”. Completam
este ciclo “As Ilhas Desconhecidas” resultado de uma viagem ao Arquipélago
da Madeira e ao dos Açores em 1924.
Em 1930 escreve pela primeira vez para
crianças, “Portugal Pequenino”, que
inesperadamente é a sua última obra
publicada em vida.
Mesmo assim a sua esposa Angelina
ainda prepara e leva a prelo no ano
seguinte “O Pobre de Pedir”.
Raul Brandão contribui, definitivamente,
para abrir as portas do romance moderno em Portugal. Como escritor ou
em cargos de direção, desde revistas a
jornais - entre os quais “A República” - as
influências que foi buscar a correntes
essenciais do mundo literário de então
marcaram a sua vida e deixam-nos um
legado de inqualificável valor.

Nespereira traja-se
a rigor para elogiar
Raúl Brandão

Nespereira vestiu-se a rigor para receber as comemorações
do 149º aniversário do jornalista e escritor Raúl Brandão. E,
este ano, resolver elevar a fasquia e promover todo um mês
cultural.
texto Susana Marvão
fotografias Junta de Freguesia de Nespereira

M

arço é o mês de Raul
Brandão. Nascido há 149
anos na Foz do Douro, no
Porto, o jornalista e escritor acabou por escolher,
mais tarde, Nespereira, freguesia de
Guimarães, para usufruir de uma vida
mais calma e que lhe desse inspiração
para novos textos e artigos.
Há um ano, a Junta de Freguesia resolveu começar a festejar o aniversário e
obra de Raul Brandão. Foi então que
surgiu a primeira semana cultural.
“Correu tão bem que resolvemos, este
ano, correr o risco de promover todo
um mês cultural, ao invés de apenas
uma semana”, explicou ao ARRIVA
Jornal Joaquim Pereira, presidente da
Junta de Freguesia de Nespereira. “Até
porque, o ano passado, muitos dos
eventos foram realizados à noite e as
pessoas lamentavam não poderem ir
porque no dia seguinte trabalhavam.
Assim, este ano, concentramos as
atividades durante os fins-de-semana
do mês de março”.
E o balanço não podia ser mais positivo, diz Joaquim Pereira apesar de,

obviamente, assumir que há sempre
coisas a afinar. “Mas as minhas expectativas foram ultrapassadas. Tenho de
confessar que correu muito melhor do
que eu poderia imaginar”.
O mês cultural é realizado, sobretudo,
através de uma boa dose de voluntariado, sendo o investimento por parte da
Junta relativamente baixo. “É extraordinária a ajuda que temos tido. Por exemplo, realizamos uma feira da época, na
qual tentamos remontar ao ano 1900,
altura em que Raul Brandão se mudou
para Nespereira e foi emotiva a forma
como as pessoas se dedicaram. Correu
excecionalmente bem com voluntários
que fizeram teatro, música... Claro
que, por exemplo, foi preciso comprar
madeira para construir um estábulo e
a Junta comprou, mas de resto todos
trabalharam de forma gratuita. Os
custos foram mínimos”.
Para além do mais, Joaquim Pereira
congratula-se com o facto da freguesia, na sua totalidade, se ter unido
em prol desta causa. “As associações
desportivas e culturais, a Igreja, a
Junta... todos trabalhamos no mesmo sentido. Todos ‘puxamos’ para o
mesmo lado. Às vezes contávamos
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literatura
texto Susana Marvão
fotografias Junta de Freguesia de Nespereira

com 10 ou 15 figurantes e apareciam
40 ou 50, as pessoas foram buscar
roupas aos baús! Foi muito bonito. Foi
espetacular”.
As pessoas envolvidas, que serão, segundo presidente, “algumas dezenas”,
são essencialmente gente da freguesia
que inclusivamente “criou um grupo de
teatro para a ocasião”.
No entanto, é claro que a freguesia –
que tem cerca de três mil habitantes
– não tem massa crítica nem número
de pessoas suficientes para organizar
algumas das atividades, sobretudo
para garantir a diversidade que a organização pretendia. Daí que houve
necessidade de recorrer a pessoas de
fora, “mas sempre com alguma ligação à terra e com a colaboração dos
locais”. Exemplo disso foi o hino da
freguesia, criado para o mês cultural.
“A letra e a música é de uma pessoa
de Nespereira, mas que já não mora cá
há 50 anos, vive em Lisboa. Os arranjos
de voz são de um jovem de Nespereira
que começa a ganhar agora prestígio
nacional na música. Mas para ensaiar
o coro, por exemplo, veio uma pessoa
de fora. Não tínhamos aqui ninguém
para o fazer. Mas o coro é composto
essencialmente por pessoas de Nespereira, simplesmente com alguns elementos de fora que vieram ajudar a dar
qualidade ao projeto. Foi excecional”.

Ou seja, a ideia da organização foi
efetivamente usar a “prata da casa”
o mais possível apesar de, quando
houvesse lacunas em termos de know-how, recrutar gente de fora, até porque
estamos a falar de uma freguesia que
não terá mais de três mil habitantes.
“Sobretudo escolhemos pessoas que
vieram acrescentar valor porque queríamos que a qualidade fosse razoável”,
explicou Joaquim Pereira.
Este ano, a organização congratulou-se
com o facto dos eventos realizados

“

Raul Brandão
contribui,
definitivamente,
para abrir
as portas
do romance
moderno em
Portugal.

terem contado com uma assistência
bastante diversificada, composta inclusivamente por pessoas fora da localidade. Isto para além da cerimónia de
abertura ter contado com o presidente
da Câmara Municipal de Guimarães.
Domingos Bragana e Aldina Paula,
vereadora da educação, para além
de muitos outros representantes de
entidades oficiais.
Uma coisa parece certa: a experiência
é para repetir. E o evento, que no início
estaria a ser pensado para ser realizado de cinco em cinco anos está já certo
que será anual.
Aliás, para 2017 as expectativas são
grandes já que a Câmara Municipal de
Guimarães vai festejar os 150 anos do
nascimento de Raul Brandão, festividades que terão como parceiro a Junta
de Freguesia de Nespereira.
Uma das almas deste mês cultural e
responsável pelo seu sucesso foi sem
dúvida o professor Fernando Capela
Miguel. “Muita gente trabalhou e se
esforçou para que tudo corresse bem.
Mas não posso deixar de agradecer a
Fernando Capela Miguel, que não é de
Nespereira, mas que tem sido o gestor
cultural, comissário cultural, o braço
direito e responsável pelo sucesso do
evento. Sinceramente, não sei se sem
ele as coisas teriam corrido desta forma”, disse Joaquim Pereira.

Aliás, Capela Miguel considera-se,
há mais de 40 anos, um fã indefetível
de Raul Brandão. Por isso, quando o
presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira o abordou no sentido de
colaborar na organização de um evento
anual que comemorasse a vida e obra
do escritor, a resposta só poderia ter
sido uma. “Não podia negar ”, contou-nos Fernando Capela Miguel. “Já
representei os textos de Raul Brandão
e conheço a sua obra como as palmas
da minha mão. Para além do mais, a
minha formação é educação e animação comunitária por isso peguei na
população e comecei a trabalhá-la”.
Basicamente, a comunidade fez a
restituição do tempo de Raul Brandão,
através de uma feira de 1900. “Foi um
acontecimento memorável porque toda
a comunidade aderiu”, disse Capela
Miguel corroborando as palavras de
Joaquim Pereira. “Foi de uma forma
espontânea e extraordinária que todas as pessoas se envolveram neste
evento. Umas roupas foram feitas de
propósito para a ocasião, mas outras
vieram literalmente dos baús dos avós.
Foi muito interessante”.
De resto, foi com visível satisfação
que Capela Miguel viu pessoas de diferentes gerações, formações e níveis
culturais tão distintos fazerem uma
homenagem a Raul Brandão.
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texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

Heavenwood

20 anos
de som
nacional
Podem-me acusar de treinadora de bancada mas Heaven
é daquelas bandas que falam por si, à vista de qualquer
um que tenha a alma para os entender, o saber para os
compreender.

Q

uem segue o que escrevo,
sabe que não é pelas opiniões que me rejo, é por
aquilo que um músico ou
uma banda me dão que
me exprimo. Não venho explicar o que
todos podem ler na net. Falo do que me
apetece e fico feliz por haver duas ou três
pessoas que tenham paciência para me
ler, porque só falo de sentimentos.
Porque gosto de Heavenwood? Provavelmente desde o dia em que o meu pai
nuns ensaios deles para um concerto
na EXPO98, ia indo contra um poste enquanto comia gelado, e porque a minha
mãe lhe ia “batendo” porque ele ficou ali
especado na bancada a olhar; comeu o
resto de gelado e sentou-se. Era só um
ensaio mas acho que estava feliz porque
tinha umas lágrimas a descer pela cara.
Ele tem a mania de fazer isso quando
gosta a sério de algo ou alguém.
Eu só tinha seis anos, mas também
achei que era muito bonito o que estava
a ouvir. Enquanto criança falava a verdade do meu sentimento, não comparativo.
O meu pai já nesse tempo me punha a
ouvir de tudo. Hoje sei que há mil tipos
de música, mil sentimentos, e tudo por
causa daqueles anos.
Eu sabia lá quem era o Ricardo, quem
era este ou aquele, se não fosse o meu
pai trazer num daqueles dias do fim
de setembro de 1998 dois CDs de Hea-

venwood. Ele tem a mania de classificar
e registar tudo numericamente, por isso
lá no catálogo dele tem-nos registados
como 866 e 867, na prateleira estão
entre Flood e Ramp, são “Swallow” e
“Diva”… Vivo num paraíso de som mas
o Papzz diz que é circunstancialmente
memória, alma.
Suicidal Letters do álbum Swallow, era o
tal tema que eles estavam a ensaiar na
tarde de 15 de setembro de 1998. Quando
o Papzz comprou os CDs, não valorizei
muito, mas um dia estava a ver o que
ouvir e saquei o Swallow, coloquei-o no
leitor, tirei o “inlet” como é hábito, para
seguir a poesia, “Eternal flame that burns
in desire’s name / All the dreams, Driven

“

Nunca irei
entender o
porquê de
haver quem
desconsidere
Heavenwood.

away / far away among the hills”. Lembrei-me então que era aquela passagem que
ele gostava de cantar sempre que ouvia
o cd. Pensando bem passaram dez anos.
Lembrei-me agora, porque o Papzz
telefonou-me, algures na madrugada
de um dia qualquer dos fins de 2008,
porque tinha comprado um novo CD da
banda, Redemption. Oh pá, eram para
aí umas quatro ou cinco da manhã e o
gajo a citar-me poesias. Ele faz isto mil
vezes, com bandas diversas, ainda há
uns tempos o fez com In Flames; HELL!
E ele lia-me aquilo tudo, “Arise, Six steps
into the grave / A quest for mortals / A
taste for all”. Como diria o Roger Waters,
“It all makes perfect sense”, quando
separo som e oiço individualmente cada
um. Sou capaz de ouvir o Ernesto sem
mais alguém, só a voz, oiço só a guitarra
do Ricardo como se não houvesse mais
algo, separo-a da do Bruno e oiço-as
separadamente. Por acaso, o Bruno que
teve uma passagem pelos Secrecy de
quem o Pazz falou depois de os ver num
concerto onde os Heaven eram a banda
da noite, para aí em 2004 ou 2005 no Blá
Blá em Matosinhos.
Agora estou urgentemente a necessitar
do novo Tarot of the Bohemians, que naturalmente já terei quando este artigo de
opinião sair. A minha opinião não conta
para nada, mas feito na Raising Legends,
produzido pelo André Matos na sua

casa, a Raising, um antro de deuses de
som, que me dão Blame Zeus, Equaleft,
WEB, quando o meu pai me conta que
viu o Vítor Matos pela primeira vez no
Rock Rendez Vous, é... inqualificável.
Algo que para mim também conta é a
reaparição do Daniel Cardoso na bateria,
que voa de Liverpool, dos Anathema,
onde estava já há uns anos.
Nunca irei entender o porquê de haver
quem desconsidere Heavenwood. A
banda oferece-nos desde sempre metal
de elevada qualidade, com a alma que
o acompanha, grandes membros, grandes estúdios, sempre que necessários
bons “session musicians”. Para quem
aprecie música contextualmente, poesia
de superior conteúdo, encontra em Heavenwood, um momento continuamente
fortuito de calor sonoro. Poderá passar
ao lado dos comuns mas não é ténue
para quem os entende e merece.
Acho que há imensas bandas extraordinárias pelo mundo fora, de Negura
Banget a Aesma Daeva, de Krisium a
Epica, Ayreon Lucansen… sei lá. Felizmente, Heaven é uma delas e os seus
membros têm a hipótese de estar juntos
numa missão que só alguns seres vivos
têm a sorte e saber de poder viver.
Obrigado Heaven, em especial ao Ricardo e ao Ernesto, por me deixarem
ouvir-vos, e ao Papzz por aquela tarde
na Expo.
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Ricardo Dias dos Santos

“A música é uma expressão
que vem do nosso interior”
Não há como conhecer as pessoas, o que as move, seus objetivos, projetos, o que esperam
da vida e o que estão dispostos a dar para a viver. Ricardo Dias dos Santos é o porta-voz dos
Heavenwood, o elo de ligação, o compositor, escritor, vocalista... Em entrevista ao ARRIVA
Jornal fez um resumo sobre estes mais de 20 anos da banda e sobre o novo disco: “The Tarot
of the Bohemians”.

D

e facto, os Heavenwood existem com este nome desde o
lançamento do primeiro CD
“Diva”, corria o ano de 1996.
No entanto, já antes tocavam, mas só quando assinam contrato
com a Massacre Records, uma editora
alemã, conseguem definir com objetividade o percurso. E é assim, que inspirados pela letra da música “Judith Heaven
Wood” (ver caixa) assumem o nome da
banda e começam a trilhar um percurso
de incontornável sucesso até aos dias de
hoje. Já lá vão 20 anos! E a banda já não
é só portuguesa. É do mundo! Não vos
vou cansar com muitos detalhes porque
a Mónica Lindo já explicou tudo na página
anterior, as músicas, as letras, os vários
CD’s. Vamos, então, conhecer melhor a
banda pela “voz” de Ricardo.
Como foi (re)começar há 20 anos?
Já tocávamos juntos desde 1992, no
tempo em que não havia internet, mas
tínhamos um nome complicado, agressivo, e que era algo difícil de transmitir,
entretanto tivemos oportunidade de
assinar um contrato com a Massacre
Records e tudo mudou. Em 1996 apresentamos o “Diva” e a nossa editora ajudou-nos muito quer ao nível da edição,
como ao nível da projeção internacional.
Chegamos a fazer tournées com bandas
que hoje são grandes nomes na música.

Quem são os Heavenwood?
Sou eu, o Ernesto e o Vítor. Eu (Ricardo)
sou casado, tenho uma filha, e profissionalmente trabalho na área Vida da
Mapfre, que me permite trabalhar com
pessoas. Tenho a música com um hobby
que levo muito a sério, componho, toco
guitarra e canto. O Ernesto Guerra é o
nosso vocalista, é professor de informática e está a dar aulas em angola, num
colégio. Sempre que vem a Portugal ensaiamos e vem agora para os concertos.
O Vítor carvalho também é guitarrista
na banda e é professor universitário, em
Braga. Como convidados contamos com
o Eduardo Sinatra, baterista, e o André
Matos que é baixista.

durante as várias fases da vida, desde
o primeiro beijo até à morte. Qualquer
individuo é uma ferramenta para nossa
aprendizagem. Aprendemos nos bons
e nos maus momentos, estimulando os
nossos valores.

E conseguem arranjar tempo para ensaiar regularmente?
O tempo é feito pelas pessoas e tem de
haver uma boa gestão. Às vezes temos
de fazer opções, algum sacrifício, mas
temos sempre muita motivação.

“

O que vos inspira?
O ser humano. O Amor e a dualidade.
Ou seja, a capacidade de um sentimento
como o amor ser elevado ao máximo ou
ao mínimo. O poder que cada ser humano tem através do amor, sentimento que
não é palpável, quer pela positiva como
pela negativa, como um sentimento que
nos acompanha desde que nascemos,

E o que pretendem transmitir com as
vossas músicas?
A música é uma expressão que vem do
nosso interior. Queremos transmitir a
mensagem do “ser”. Ser enquanto parte
física e enquanto parte espiritual, porque
até os cientistas têm de ter fé e, no fundo,
todos nós somos energia. Gostamos de
intervir de forma construtiva. As pessoas
são cada vez mais exigentes e gostam

Nunca fizemos
músicas
como se de
conservas de
atum em modo
industrial se
tratasse.

que lhes mostrem novos caminhos.
Queremos prender a atenção e estimular
curiosidade.
Sente que já se afirmaram no mundo da
música? O que vos move?
Nunca fizemos músicas como se de
conservas de atum em modo industrial
se tratasse. Criar exige passar e ultrapassar episódios na vida, exige que se
seja verdadeiro. Quando sentimos que
é o momento e que é para fazer, então
estamos empenhados e fazemos a 101%,
é esse o objetivo. Não é fazer muito,
mas fazer o que sentimos que tem de
ser. Estamos numa fase em que nos
chateamos com pouco e queremos é
fazer bem as coisas.
Acredito que seja extremamente desconfortável ser pressionado para cumprir
um deadline. Tudo o que criamos é com
emoção e positividade, é diferente, sem
pressões. A música é a emoção que
se transmite e isso conta muito mais
do que a parte comercial que lhe está
associada. O grande motor que nos faz
avançar é saber que as pessoas ouvem,
que sentem e que a música que fazemos
lhes diz alguma coisa.
Percebi que foi havendo alguma mudança na musicalidade, especialmente com
Abyss Masterpiece...
Esse disco é o mundo do rock e do
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clássico, há muitas parecenças nos dois
universos. Foi um desafio, não fazer mais
do mesmo, sair fora da caixa.
Sempre nos preocupamos com uma
coisa: sempre primamos por ter uma
personalidade musical, porque é isso
que distingue os grupos.
Sempre tentamos marcar o nosso caminho, embora seja um processo que leve
tempo... O que sentíamos em 96 e 98 é diferente do que sentimos agora, há todo um
processo a nível cognitivo, de experiências
que vão influenciar na nossa forma de ver
o mundo. Faz tudo parte de um processo.
Neste percurso lembraste de algum
momento marcante que gostasses de
partilhar?
O ultimo momento que me marcou
mais foi a atuação no Dubai, recentemente. Tocamos para uma sociedade
que, embora adaptada aos conceitos
de sociedade moderna, mantém os seus
princípios. Foi fantástico, havia pessoas
de várias zonas e de outros países, do
Qatar, portugueses e até da pessoas que
vieram da Rússia. Foi surreal. Marcou
bastante porque havia pessoas de todas
as idades, que afirmaram estar muito
contentes, algumas que vieram de muito
longe porque “era uma oportunidade
única”. Conseguimos por um russo a
chorar de emoção, até fiquei um pouco
desconfortável, confesso.

O que podemos esperar do novo disco
“The Tarot of the Bohemians”?
Este novo trabalho é uma primeira parte.
São músicas só para as 12 primeiras
cartas do tarot. Para nós foi um grande
desafio, começar logo com a missão de
ter de fazer a continuação. É uma auto
motivação.
O tema não é original, já foi utilizado por
outros grupos, mas sou muito adepto da
inovação e reciclagem. No fundo, nada
vida nada muda, somos é reciclados,
recriados para os tempos modernos,
como os cavalos das carruagens que
se adaptam para os carros dos nossos
dias. E na música também é assim. No
nosso caso há inovação. Todos os grupos
que trataram este assunto limitaram-se
a escrever o conceito e as letras mas
nunca conseguiram transmitir para
a música deles o poder e conceito de
cada carta do tarot. Cada carta tem a
sua personalidade musical, uma pode
ser mais emotiva, outra agressiva. Cada
um pode criar um universo.
A capa tem uma ilustração impressionante. Quem foi o autor?
A capa foi feita por um ilustrador francês, o Dzo Olivier, profissional bastante
reconhecido, que é fantástico e em termos de design se identifica muito com
o nosso conceito e conseguiu recriar
muito bem a mensagem.

Heavenwood ao vivo é um acontecimento raro... Mas atuaram ao vivo no Porto
a 26 de março e em Lisboa atuam no
dia 2 de abril.
As pessoas que gostam da nossa musicalidade, do nosso trabalho, vão aos
concertos. Até porque sabem que, tão
cedo, não terão essa oportunidade. Para
estes concertos de apresentação do
novo disco o bilhete já inclui o CD (que
se encontra à venda nos sítios habituais
e on-line). No dia 26 atuámos na sala 1, a
sala principal do Hard Club com bandas
convidadas como os The Temple, Blame
Zeus e Gates Of Hell.
No dia 2 de abril estaremos no RCA Club,
em Lisboa, e convidamos os Ibéria, uma
banda de culto portuguesa, dos anos 80,
vamos ter o Tó Pica, dos Ramp, com um
projeto a solo que lançou recentemente
e os Legacy of Cynthia. Será uma noite
muito bem passada.
Queres deixar uma mensagem aos
nossos leitores?
Acima de tudo quisemos sempre fazer
obra e no final, quando as pessoas
têm os discos na mão, queremos que
saibam que cada um é verdadeiro, feito
com alma e que a nossa alma está lá
impressa. Para quem não conhece
espero que esta conversa seja um mote
para nos descobrirem e se surpreendam
pela positiva.

Walking so lost
In the cold and dark forest
I gazed upon light
Shimmering in the horizont
Beyond the trees
I felt compeled
To walk into this light
Hidden beneath the bushes
I gaspes as I saw
What was creating
This gloomy sight
A woman, so fragile
And perfect lines had she
So beauty and white
Was her pretty face
She gazed upon my eyes
and called me next to her
Without thinking I obeyed
Come, come to me
Don’t be afraid
With such a voice
So pure and soft
I felt so weak
Listening to her
Naked before me
Lying in the leaves so pure
She invited me to lay down
With her and touch her body
So warm and soft were her breasts
So hot was she within her legs
I sink my body within hers
I touched heaven and paradise
Her moan brought me such delight
As I never felt before
When the peak was reached
I rested beside her
So calm and happy were we
That we felt asleep
When I woke up
All alone and weary
I noticed I was in a
Clearing outside the forest
Then appeared a young girl
And she said to me:
‘Beware the ghost of lady
Judith Heaven Wood
Wandering in the forest of
Heaven Wood’
Then I saw a scarf wrapped in my hand
With the inscriptions J.H.
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A Virgem Negra
de Czestochowa
Já aqui falei de Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, falei
sobre João Paulo II e agora completo de alguma forma este
ciclo de ligações: vamos ao encontro do Príncipe Ladislau a
quem a Virgem vai aparecer em agosto de 1382.

O

evangelista São Lucas durante a infância de Jesus,
visitava Maria, e por vezes
pintava-a, tendo chegado
a pinta-la na própria tábua
ou mesa que ela usava para a oração.
Lucas queria pintá-la dando-lhe a expressão que melhor refletisse a sua aura, atitude, mas entretanto, enquanto pensava
nisso, adormece. Quando acorda a tábua
aparece pintada; o quadro estava pronto.
Como sabemos, Jerusalém estava ocupada pelos romanos sendo Imperador
Constantino. Sua mãe Helena está em
Jerusalém e decide visitar os locais
santos. Encontra o quadro e o Lenho da
Santa Cruz. Recolhe ambos e envia-os
para Constantinopla onde o seu filho
o Imperador Constantino se encontra.
Constantinopla era nessa época a capital
religiosa da Igreja.
Constantino que recentemente se tinha
convertido ao Cristianismo, fica especialmente impressionado pela pintura,
de tal forma que a coloca na sua capela
privada.
A única forma que na época permitia
mostrar era reproduzindo e por isso o
Imperador dá ordem para que se façam
reproduções do quadro. Estas são enviadas para diversas capelas cristãs dispersando-se assim pelos quatro cantos do
mundo Cristão de então.
Por cerca de quatro séculos o quadro
encontra-se guardado em capelas privadas e torna-se propriedade dos príncipes
Russos sendo transferido para a capela
do castelo Belz.
Enquanto tudo isto acontecia, na Hungria
em 1207 nasce a que virá a ser a Santa
Isabel da Hungria, chamada também de

Isabel de Turíngia. O seu pai era o Rei da
Hungria, André II, que se tinha casado
com a condessa alemã Gertrudes de Andechs-Merania, irmã de Santa Edwirges,
que era esposa do duque de Silésia.
Isabel viveu na corte húngara somente
nos primeiros quatro anos da sua infância, junto a uma irmã e três irmãos. Ela
mostrou desde sempre atenção particular
aos pobres, a quem ajudava com uma
boa palavra ou com um gesto afetuoso.
Sua infância feliz foi bruscamente interrompida quando, da distante Turíngia,
chegaram alguns cavaleiros para levá-la
para a Alemanha central.
O Rei André II nomeou Isabel como princesa de Turíngia devendo por isso casar
com o filho do Conde daquela região,
que era um dos soberanos mais ricos da
Europa no começo do século XIII.
O Conde Hermann acolheu com boa
vontade o noivado entre seu filho Ludovico e a princesa húngara. Isabel partiu
de sua pátria com um rico dote e um
grande séquito, incluindo suas donzelas
pessoais, duas das quais permaneceriam amigas fiéis até o final. São elas
que deixaram preciosas informações
sobre a infância e sobre a vida da que
viria a ser a santa.
Após uma longa viagem, chegaram a
Eisenach, para subir depois à fortaleza
de Wartburg, local onde se celebrou o
casamento entre Ludovico e Isabel.
Nos anos seguintes, enquanto Ludovico
aprendia a arte da cavalaria, Isabel e suas
companheiras estudavam alemão, francês, latim, música, literatura e bordado.
Apesar do compromisso ter sido decidido
por razões políticas, entre os dois jovens
nasceu um amor sincero, motivado

pela fé e pelo desejo de fazer a vontade
de Deus. Aos 18 anos, Ludovico, após
a morte do seu pai, começou a Reinar
sobre Turíngia.
Entretanto, Isabel cada vez mais reparava nas contradições existentes entre a fé
professada e a prática cristã e cada vez
se sentia menos bem com essa diferença. Durante a festa da Assunção entra
numa igreja, tira a sua coroa de Rainha
e colocou-a aos pés da cruz, permanecendo prostrada no chão, com o rosto
coberto. Quando uma fReira a repreendeu pelo ato ela respondeu “como posso
eu, criatura miserável, continuar usando

“

O dia em
que mais
peregrinos
visitam Nossa
Senhora de
Czestochowa, é
26 de agosto

uma coroa de dignidade terrena quando
vejo o meu Rei Jesus Cristo coroado de
espinhos?”.
E a atitude dela no quotidiano perante a
população era idêntica aquela que usava
diante de Deus.
Enquanto isto a Rússia estava em guerra
com a Turíngia. Por casamento Ludovico
sendo Rei da Hungria e da Polónia também teria que defender a Turíngia, que
atualmente é um estado alemão mas
que no Século XIII tinha bastante importância; Ludovico ganha esta guerra.
Uma das cidades conquistadas é Belz
e Ludovico nomeia um dos seus sobrinhos, o Príncipe de Opole na Polônia,
para governador de Belz.
Ao visitar o Castelo de Belz, o Príncipe,
que virá mais tarde a ser Ladislau II, Rei
da Polónia e Hungria, encontra o quadro de Nossa Senhora feito por Lucas
e conta a situação a Ludovico. Com o
maior respeito e amor para com Mãe
de Deus, Ludovico manda que o quadro
seja colocado na capela do palácio. Entretanto, pouco tempo depois, a cidade
de Belz foi invadida pelos Tártaros, que
atacaram o castelo.
Ladislau e o seu exército defendem a
cidade dos invasores muito mais numerosos. Vendo que seus esforços eram
inúteis, Ladislau evoca proteção a Maria
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prostrando-se diante do quadro sagrado;
milagrosamente a resposta vem e salva
Ludovico e o seu povo da conquista.
O príncipe, grato pela ajuda milagrosa,
decidiu retirar o quadro da Virgem da
Capela do Palácio em Belz, e leva-o para
a Opole na Polónia, na altura capital do
seu principado.
Contudo, e segundo dados da época, por
desígnio de Deus e vontade de Maria,
deixa o quadro numa capela situada
numa colina chamada Monte Claro,
muito perto de Czestochowa.
Em agosto de 1382, O Príncipe Ladislau
confia o quadro Frades Paulinos, fazendo-os guardiões deste. Com ajuda do
povo e custeando a obra, construiu-lhes,
um convento.
A Igreja doou as terras para a sua construção e garantiu que as pessoas de
aldeias próximas se encarregariam da
manutenção, tanto do convento como
do Santuário do Monte Claro em Czestochowa na Polónia.
Em 27 de Novembro de 1429, o Papa
Martinho V, pela Bula dessa data,
enriquece o santuário de Monte Claro
com diversas indulgências e com a sua
bênção papal.
A chegada do quadro ao Monte Claro vai
tornar-se quase que de imediato a razão
para o povo ir em peregrinação para o

ver. Pedem a Nossa Senhora saúde o
consolo espiritual e rapidamente se sente que inúmeras graças são atendidas.
Doentes curados, gente desesperada
que vê as suas maleitas curadas, basicamente, é de uma forma rápida que todos
entendem que na sua romagem à Mãe
de Jesus Cristo todos os que recorram
de forma pura, com confiança, e que se
baseie em verdadeiro amor à Mãe, seriam atendidos nas suas necessidades.
Gente de localidades diversas localidades do país e de diversas outras do estrangeiro convergem ao Monte Claro em
busca de socorro material e espiritual.
A sua gratidão, genericamente traduz-se
na oferta ao Santuário de donativos em
ouro, prata, pedras preciosas e dinheiro.
Também a rainha da Polónia, Santa Edviges, com o seu marido, o Rei Ladislau
e alguns dos dignitários da corte, fazem
doações a Nossa Senhora.
Por estar rodeada de tanta riqueza o
quadro milagroso torna-se rapidamente
objeto de cobiça por parte dos ateus, dos
infiéis, de bandidos em geral.
É assim que na madrugada do dia da
Páscoa de 1430, um bando de assaltantes ataca o Santuário de Nossa Senhora,
onde apenas estavam frades e alguns
peregrinos.
Arrancaram do altar o quadro, joias,

cálices e tudo de grande valor, e fogem
numa carroça. No meio da confusão o
quadro cai e quando tentam coloca-lo de
novo no carro, simplesmente não conseguem. Entretanto, tinha-se já iniciado
uma perseguição aos malfeitores. Um
grupo de soldados vem na sua perseguição. O responsável pelo roubo ao ver que
o grupo estava a ser perseguido e como
não conseguia carregar o quadro, num
ato de raiva desfere uma série de golpes
de espada no quadro.
Abandona o quadro partido em três
bocados e o rosto de Nossa Senhora
desfeito pelas marcas da espada.
São os próprios militares que ao verem
o estado do quadro que no local imploram a Deus por ajuda. É o Rei a tomar a
primeira decisão ao pedir aos melhores
pintores que conhecia para restaurarem
a pintura.
Quando todos desistem por não conseguir fazer o trabalho, é o jovem assistente
de um dos pintores, que dá a sua opinião
ao próprio Rei. Acredita que é vontade
da Mãe de Cristo que não quer que as
“cicatrizes” no quadro sejam apagadas.
Pede então ao Rei a autorização para
concluir a restauração do quadro, e o
Rei embora contrariado, não tendo outro
recurso concorda.
Antes de tocar no quadro, o jovem reza
a noite inteira e logo de seguida conclui
o trabalho, entregando ao Rei Ladislau o
quadro completamente restaurado, com
todos os cortes reparados, excluindo
apenas os três ferimentos no rosto de
Nossa Senhora. Logo de seguida o jovem
pintor desaparece e nunca mais é visto.
O quadro regressa sendo novamente
ornado de ouro, prata e pedra preciosas,
doadas pelos Reis e pelo povo, continuando a imagem de Maria, a operar
milagres e atendendo a todos os que a
Ela recorriam com confiança e fé.
Em 1655, os Suecos invadem a Polónia
e é claro que atacam também o Convento e o Santuário de Czestochowa,
a fim de se apoderarem das riquezas
do país. No Convento estavam apenas
frades, alguma guarnição militar e umas
cinquenta famílias. Durante 40 dias, os
suecos atacaram o Santuário com mais

de 15 mil homens, usando todo o tipo de
armamento.
Claro que todos se defendiam como
podiam, sempre confiando na proteção
de Nossa Senhora e chegando a fazer
uma procissão em volta do Santuário,
cantando e rezando no meio dos ataques
do inimigo.
Os suecos reconhecendo que lutavam
contra forças sobrenaturais suspendem
o ataque na noite de Natal, retiram-se e
logo de seguida são forçados a abandonar totalmente o país.
Finalmente em 1656, o Papa Clemente X,
declarada oficialmente Nossa Senhora
de Czestochowa “Rainha da Polónia”
Ao longo dos séculos, muitos foram os
testemunhos de curas e outros milagres
com fiéis que peregrinaram à pintura.
Ela é conhecida como “A Virgem Negra”
por causa da fuligem acumulada sobre a
sua superfície, resultado de séculos de
velas queimadas junto a ela.
No dia 16 de outubro de 1978, Karol
Wojtyla, Cardeal, foi eleito Papa, com o
nome de João Paulo II.
João Paulo II, antigo Arcebispo de Cracóvia, no dia seguinte à sua eleição, escreveu ao Primaz da Polónia uma carta,
e terminou dizendo:
“Não haveria na sede de São Pedro um
papa polaco, se não houvesse Monte
Claro e um maravilhoso Primaz com sua
fé heroica, e uma inabalável confiança
em Maria, Mãe da Igreja”.
Finalmente entre 2 e 10 de junho de
1979 a Polónia recebe a visita do Santo
Padre. Como fiel servo de Maria, chegou
no dia 3 de junho a Monte Claro onde
permaneceu por três dias.
Em 1982 para comemorar os 600 anos
de Maria em Czestochowa, João Paulo
II queria ir agradecer pessoalmente a
Maria, a proteção Materna à sua Pátria,
mas o governo que ainda era pró soviético, não deu a permissão, passando a
peregrinação para o ano de 1983.
Hoje o dia em que mais peregrinos visitam Nossa Senhora de Czestochowa, é
26 de agosto, o dia que lhe é dedicado.
Anualmente são mais de cinco milhões
peregrinos que a visitam, sendo em
média oriundos de oitenta países.
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regiões
texto C.M. Póvoa do Lanhoso
fotografias Marco António Lindo

Póvoa do Lanhoso

Projeto Teatro Bus
sensibilizou contra
violência

P

ara assinalar o Dia Europeu
da Vítima de Crime, a Autarquia da Póvoa de Lanhoso,
no âmbito do Serviço para a
Promoção da Igualdade de
Género, dos Serviços de Ação Social e
Saúde, promoveu, no dia 22 de fevereiro,
um workshop dinamizado pelas técnicas
do projeto Carry On, de quem é entidade
parceira.
Esta ação decorreu no Centro Interpretativo Maria da Fonte e teve unicamente
como destinatárias as mulheres vítimas
acompanhadas pelo SIGO e que integraram o Carry On, projeto de intervenção
holística e num ambiente natural junto
das vítimas de violência doméstica,
que se fazem sempre acompanhar nas
sessões com os/as filhos/as menores. A
entidade promotora é a Associação Portuguesa de Vida Selvagem, envolvendo
a parceria da Escola de Psicologia da
Universidade do Minho.
Para dar continuidade às ações, na
manhã do dia 23, o Teatro Bus - projeto
da empresa “ARRIVA Portugal”, que
conta com a colaboração da CERCIFAF
-, esteve na Póvoa de Lanhoso para duas
sessões, junto da comunidade escolar
dos dois Agrupamentos de Escolas.
Assistiram às apresentações cerca de
120 pessoas, na grande maioria alunos/
as da Escola Secundária da Póvoa de
Lanhoso e a alunos/as da Escola Gonçalo Sampaio, que ficaram satisfeitas
e rendidas à qualidade do espetáculo
que tem como protagonistas quatro
utentes da CERCIFAF e pessoal técnico
da mesma instituição.
Este projeto pretende sensibilizar para
fenómenos sociais. No caso concreto

das apresentações realizadas na Póvoa
de Lanhoso, o objetivo foi chamar a
atenção, através do teatro, para a não
violência.
A peça apresentada designa-se “BAS TA”
e foi encenada pelo grupo “Azul Diferente”. O “Azul Diferente” surgiu em finais
de 2015, fruto de uma semente musical,
de um sonho com alguns anos e de uma
ideia foi possível concretizar. O Azul
é, por assim dizer, um sonho onde se
proclamam direitos e se abordam temas
de grande relevância social, utilizando
sons, movimento e cores, com propostas
de mais esperança e menos negro nas
vidas de quem assume a igualdade e a
liberdade de ser e estar na vida de modo
diferente.
O grupo é constituído por jovens que
frequentam as atividades promovidas
pela CERCIFAF, tem suporte técnico
garantido pela Instituição e utiliza essencialmente a música, o espaço cénico e
o corpo como modos de comunicação.
Com mensagens fortes sobre as diversas
temáticas sociais, o modo de intervenção musico-corporal e artístico do grupo
convida e apela à reflexão dos indivíduos
e da sociedade em que se inclui.
As canções que complementam o espetáculo do “Azul Diferente” são, na sua
maioria, originais que foram 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, balanceados,
mimados ou não surgem e limitam-se a
não existir. Podem ser coordenados ou
irregulares, dirigidos ou fruto do acaso.

“

Este projeto
pretende
sensibilizar
para fenómenos
sociais.

A espontaneidade é valorizada na construção da mensagem. A expressão é feita
por um canal ou são usados vários em
simultâneo, mas a sua base é maioritariamente músico-corporal.
O projeto do Teatro Bus encerra em si
mesmo um forte apelo social à não-violência sobre as pessoas, que são
vítimas de abuso, maus-tratos, agressão
psicológica, violência e espancamento
físico, em circunstâncias de namoro e
no emprego, na vida social e na vida
conjugal.
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Vereador Armando Fernandes confirma

Autarquia pondera ter espetáculo
próprio para Teatro Bus
texto Susana Marvão
fotografias Marco António Lindo

A

disponibilidade do Teatro Bus e da CERCIFAF com a peça de teatro “Basta” foram os
ingredientes necessários para que a Póvoa
do Lanhoso tenha contado com a presença
deste teatro sobre rodas para assinalar o
Dia Europeu da Vítima de Crime.
Armando Fernandes, vereador da Póvoa do Lanhoso,
disse ao ARRIVA Jornal que esta foi mais uma oportunidade para que uma tão importante faixa etária, como
os jovens adolescentes estarem sensibilizados para a
violência que cada vez mais assola todas as sociedades.
“Tivemos duas apresentações, uma na escola secundária e outra na preparatória, pelo que terão assistido
a este espectáculo cerca de 100 jovens. Para ser uma
primeiro iniciativa, foi muito bom”.
Por outro lado, Armando Fernandes não deixou de
se congratular pelo facto de terem tomado contacto
com uma plataforma móvel de promoção do teatro,
arte “muito importante para a educação dos jovens”.
Aliás, esta “parceria” parece não ir ficar por aqui. O
vereador mostrou-se entusiasmado com o “desafio
que a administração da ARRIVA, nomeadamente o
senhor Manuel Oliveira, lançou à autarquia da Póvoa
do Lanhoso no sentido de montar o seu próprio espectáculo para levar às escolas ou freguesias.” Armando
Fernandes diz que esta é uma questão que está a ser
equacionada. “Temos oficinas de teatro ligadas à autarquia, no âmbito do pelouro da cultura, e estamos a
equacionar essa possibilidade”.

“

O conceito de teatro
móvel é fantástico
para que possamos
levar este tipo
de mensagem e
espectáculos a
diversos lugares.

A reação das crianças e jovens que assistiram ao
espectáculo surpreendeu Armando Fernandes. “Foi
extremamente positivo. Primeiro, pela surpresa de ser
dentro de um autocarro, depois pela mensagem que foi
transmitida a estes jovens, que foi lindíssima. Isto para
não falar nos protagonistas, que são simplesmente
maravilhosos. Deixaram toda a gente sensibilizada.
A mensagem que eles passaram é muito profunda. E
repare, o conceito de teatro móvel é fantástico para que
possamos levar este tipo de mensagem e espectáculos
a diversos lugares. A questão da mobilidade é muito
importante”.
Aliás, Armando Fernandes lamenta o facto da Póvoa do Lanhoso já não ser um paraíso e, tal como
tantos outros concelhos, tem de lidar com o tema
violência. “Como outros município, infelizmente
também temos de lidar com casos de violência, nas
suas mais diversas formas, como a violência contra
as crianças, violência doméstica… Nós, autarcas,
temos de ter a sensibilidade para alertar as pessoas
no sentido de criarmos hábitos de combate a este
tipo de violência”.
O vereador admite que, hoje, vivemos um momento
complicado em termos de crise, falta de emprego,
problemas sociais que conduzem a um agravamento
da violência. “E a Póvoa do Lanhoso, sendo um concelho rural, não foge a essa triste realidade. E o certo é
que pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ) da Póvoa do Lanhoso passam cada vez mais
casos de vítimas de violência. E, para nós, isso é muito
preocupante”.
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regiões
texto C.M. Guimarães
fotografias Marco António Lindo

Autocarro percorre todas as escolas de Guimarães

Peça de teatro com
mensagem ambiental

U

m universo superior a oito mil crianças que
frequentam 82 estabelecimentos de ensino
do concelho de Guimarães vai assistir à
peça de teatro “A Viagem”, uma representação com uma mensagem ambiental
pedagógica, que decorre no interior de um autocarro
que percorrerá todas as escolas vimaranenses, com
apresentações a todos os alunos do ensino básico até
ao final do próximo ano letivo.
A realização da primeira sessão no Teatro Bus, exemplo
de capacidade de inovação, deixou surpreendidos os
membros do Comité Externo de Aconselhamento da
candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia,
que assistiram à peça no interior do veículo, ao lado dos
alunos da Escola de São Roque, na freguesia da Costa. Durante trinta minutos, três atores da companhia
vimaranense Teatro Oficina convidaram os passageiros
a conhecer diferentes “acidentes” que o ser humano
provoca no seu meio ambiente.
«Qualquer mudança de paradigma ou alteração daquilo que é o estatuto de uma cidade em termos de
desenvolvimento implica tempo! O que queremos é
transmitir essa mensagem às crianças e aos jovens
de Guimarães. Neste caso, a peça fá-lo de uma forma
divertida, pedagógica e muito interativa, passando
uma mensagem de sensibilização e de conhecimento

de todo este processo», refere Amadeu Portilha, Vice-Presidente com competências delegadas na área do
Ambiente. A opinião foi partilhada por Manuel Oliveira,
Presidente da ARRIVA Portugal. “As crianças aderem
e ficam envolvidas. A peça fica-lhes na memória e
vão adotar uma atitude mais verde, como todos nós
devemos começar a ter em cada gesto que fazemos”.

“VEÍCULO” DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
A coordenação teatral do projeto está a cargo da
Oficina e o seu diretor artístico, Marcos Barbosa,
confessa-se um entusiasta da inovação, com um
autocarro a ser adaptado para a função de um
palco ambulante, onde nada foi deixado ao acaso,
desde o som à decoração interior. “Procuramos
criar uma história divertida, com interação, sem
ser demasiado explicativa”, um texto intuitivo e de
fácil perceção para as crianças, até porque, como
disse, “também se aprende a brincar”.
“As crianças acharam que iam a qualquer lado
participar numa visita de estudo e foram surpreendidas! Estavam interessadíssimas e gostaram muito,
porque este é um tema que, de facto, tem de ser
pensado seriamente”, considerou a Coordenadora
da Escola de São Roque. “Perguntaram se podiam
repetir! O que lhes chamou a atenção foi a forma
como lhes transmitiram a mensagem!», pormenorizou Ofélia Ribeiro.
No final da peça teatral, os membros do Comité
Externo de Aconselhamento da candidatura de
Guimarães a Capital Verde Europeia foram conhecer
as minas de água da Penha, bem como as instalações da Vimágua, situadas bem perto da Escola
de São Roque.
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Educar, formar
e sensibilizar
Este tridente, como lhe chamou Amadeu Portilha, vicepresidente da Câmara Municipal de Guimarães, formado
por três simples palavras - educar, formar e sensibilizar – vai
ser vital para a qualidade de vida do planeta nas gerações
vindouras.

texto Susana Marvão
fotografias Marco António Lindo

G

uimarães está profundamente envolvida na concretização de um desígnio
que é muito difícil, mas que
é também muito ousado e
muito ambicioso: poder vir ser a primeira
cidade portuguesa a ser considerada Capital Verde Europeia. Amadeu Portilha,
vice-presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, explicou ao ARRIVA Jornal
que o processo está em curso. “Estamos
a trabalhar arduamente na preparação
da candidatura, que vamos apresentar
no próximo ano. Mas é uma candidatura que para ser bem-sucedida tem de
estruturar-se numa alteração no paradigma da cidade. No desenvolvimento
sustentável da cidade. Hoje, queremos e
estamos a introduzir no nosso discurso e
na nossa prática política, a necessidade
de tudo aquilo que fazemos ser com
medidas amigas do ambiente, proteger
a natureza, a biodiversidade, respeitando
os rios, a qualidade do ar e do ruído,
tendo melhores sistemas de transportes
urbanos… Ou seja, estamos a trabalhar
arduamente em todos aqueles vetores
que, de alguma forma, alteram o tal
paradigma da cidade”.
Mas como se muda este paradigma?

Para Amadeu Portilha só há um caminho: sensibilizando, educando e formando. “E não se muda de um dia para
o outro. As mudanças de paradigma são
as mais difíceis. Por isso, neste primeiro
ano de trabalho definimos como matriz
da nossa atuação, este tridente que é
educar, formar e sensibilizar os homens
e as mulheres de amanhã”. Admitindo
que a mudança de paradigma, de
mentalidade, demora mais do que uma
geração, o vice-presidente quer alertar
a população para a causa do ambiente,
sustentabilidade, ecologia para que as
crianças de hoje sejam amanhã homens
e mulheres com consciência. “Que
pensem pelas suas cabeças e possam
ter comportamentos que mudem completamente a forma como hoje temos
nosso planeta: muito maltratado”.
Por isso, muita da atuação da autarquia
está focada na idade escolar. “Temos
um conjunto de projetos, como o Pegadas, que é de educação ambiental.
Neste momento estamos ainda a fazer
com muito sucesso o Eco Parlamento
Jovem. E temos um outro projeto que é
EducaBicla, que sensibiliza as crianças
para uso da bicicleta nas suas viagens”.
Entre os projetos, constava levar às
escolas uma peça de teatro. “Uma
performance teatral que, de uma forma

divertida, lúdica e pedagógica mostrasse
às crianças aquilo que temos que fazer
para mudar o paradigma por forma a
irmos para uma nova realidade. Quando soubemos que a ARRIVA ia ter este
projeto pareceu-nos um casamento
perfeito”.
A coordenação teatral do projeto esteve
a cargo da Oficina. Marcos Barbosa,

“

As mudanças
de paradigma
são as mais
difíceis.

diretor artístico, considerou esta experiência muito positiva, até porque a peça
foi construída de propósito para o efeito,
tendo em conta o espaço. “Sabíamos
que íamos fazer uma peça sobre os
princípios da ecologia e depois que o
espaço era o interior de um autocarro.
Foi um desafio. Visitamos várias vezes
o autocarro, falámos com um grupo
espanhol que já tinha feito algo semelhante... E depois foi pensar como usar
o autocarro e adaptar a linguagem às
crianças”. Basicamente a mensagem
que a Oficina passou foi de encontro ao
que os jovens aprendem na escola como
a compreensão das fontes de energia
alternativas e que comportamentos
podemos ter que ajudem a combater o
excesso de poluição. “Sobretudo queríamos aguçar a sensibilização para o
planeta e para os comportamentos que
temos na nossa própria cidade”.
PUB
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destaque
texto Susana Marvão
fotografias Avalanche Trike Drifters e D.R.

Drift Trike

A emoção da inércia
Chama-se Drift Trike, parece ter nascido na Nova Zelândia, e apesar de ainda
relativamente pouco conhecida, é uma modalidade que tem vindo a ganhar cada
vez mais adeptos. Em Portugal, já se fazem encontros e disputam-se algumas
provas.

U

m quadro de uma bicicleta BMX, um eixo
traseiro compatível, rodas e um banco. Estas
são as características indispensáveis ao
Trike, um triciclo que dá vida e alma ao denominado Drift Trike. Uma, chamemos-lhe,
modalidade que tem vindo a conquistar cada vez mais
adeptos em todos o mundo. Em Portugal, o número de
praticantes não deverá chegar às duas centenas. Mas
obviamente tende a aumentar.
Os requisitos para poder praticar não são muitos. Para
além do próprio triciclo, resta depois a habitual parafernália
de equipamento para garantir a segurança do praticante.
Capacete e outras proteções são absolutamente indispensáveis até porque, desengane-se se pensa que por
estarmos a falar num triciclo não se atinge uma simpática
velocidade. Dependendo das características do veículo, os
70 quilómetros por hora podem muito bem ser alcançados.
É complicado perceber como é que tudo começou.
Sabe-se que o impulsionador foi a Nova Zelândia e que
depois a internet terá feito tudo o resto. Ou seja, bastou
o “upload” de um vídeo no youtube para que o fenómeno
se começasse a alastrar um pouco por todo o mundo. E
se na Europa, são países como a Itália e a Inglaterra que
se colocam na linha da frente, claro que os EUA levam
a dianteira, a par da Nova Zelândia, onde tudo nasceu.
Mas o que leva um praticante a dedicar-se ao Drift Trike?
Primeiro, a adrenalina já que, por não ser motorizado, é
realizado em downhill, como se pode ver pela foto que
ilustra este texto. Ou seja, é o uso da inércia, entendida
como a propriedade de um corpo que não pode, de per si,
alterar o seu movimento, que faz toda a diferença.
Outra característica que definitivamente parece cativar
os praticantes é que o investimento no veículo não é
propriamente nenhum escândalo.

Claro que se o triciclo por construído pelo próprio o
preço fica ainda mais simpático, mas basta uma pesquisa no site de compra e venda de usados OLX para
vermos que até aqui já existem veículo prontos para a
modalidade. Com cerca de 70 euros já pode estar apto
a experimentar o conceito.
No entanto, dependendo da qualidade do material
utilizado, o investimento pode ir até aos mil euros,
envolvendo já as proteções e capacete.
E apesar de ser a sul que a modalidade está mais difundida,
também a Norte existem pequenos clubes que tentam
difundir esta atividade. Um deles é o Trikeclub Desfiladeiro,
em Joane. Em dezembro passado, com o apoio do Motor
Club de Guimarães e da Câmara Municipal, este grupo
de adeptos realizou um verdadeiro desfile de pais Natal,
em “trike drift”, claro. O início do evento foi na Penha,
com passagem no Largo da Mumadona, Largo do Toural
e Rua de Santo António, terminando junto ao Estádio D.
Afonso Henriques.
O passeio, de cerca de nove quilómetros, foi em marcha
lenta e os participantes foram todos vestidos com um fato
de pai natal.

ARRIVA também tem
adeptos do Drift Trike

Rui Rodrigues, mecânico da ARRIVA, é um dos
adeptos de Drift Trike. Gosta da adrenalina da
modalidade e já investiu cerca de 400 euros em todo o
equipamento.
Pertence ao Trikeclub Desfiladeiro e admite que
gostava de ver a modalidade ganhar mais adeptos.
Mas há que dar tempo à modalidade para maturar,
refere. Para isso, considera que eventos como o desfile
dos pais Natal que o clube realizou em dezembro são
essenciais para dar a conhecer ao público a modalidade.
Aliás, uma experiência que este ano deverá repetir-se.
Claro que, como Rui Rodrigues mencionou, esta
atividade tem vindo a naturalmente evoluir, a tal ponto
que até já há quem eleve o seu triciclo a todo um outro
nível, colocando-lhe um motor.
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texto Dr. Fausto Fernandes . Médico Otorrinolaringologista, Diretor Clínico do Hospital da Luz Guimarães
fotografias Shutterstock

ESTE ARTIGO TEM O APOIO

O que faz,
faz-lhe mal?
Certas profissões ou passatempos podem prejudicar a sua
audição. Saiba identificar os grupos de risco e preserve a
sua saúde auditiva evitando comportamentos nocivos.

T

odos os dias estamos expostos a várias fontes de
ruído, algumas mais notórias
do que outras. O que torna
essas fontes de ruído mais
perceptíveis, para além do seu volume,
é o caráter de familiaridade com que
nos relacionamos com esse ruído. Uma
viagem de comboio ou de autocarro, na
qual o ruído atinja volumes particularmente elevados, só é um incómodo nas
primeiras vezes que a realizamos. Com
a repetição, esse ruído torna-se familiar
e acabamos por desvalorizar o efeito dos
volumes elevados, muito embora o seu
efeito persista.
De acordo com estudos desenvolvidos
pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), os valores de ruído de até 45 decibéis (dB) estão na zona de bem-estar,
aos 55 dB começam a provocar incómodo e a partir de 85 dB corre-se sérios
riscos de vir a sofrer de perda auditiva.
Atualmente, mais de 60% da população
portuguesa vive com níveis de ruído
superiores aos recomendados, muitas
vezes decorrentes do seu ambiente
profissional ou de comportamentos
inseridos na sua rotina diária.
Torna-se assim importante que profissionais expostos diariamente ao ruído e
a altos decibéis fiquem alerta para este
problema. As atividades profissionais

mais expostas são: cabeleireiros (em que
a consecutiva utilização de secadores
pode chegar até aos 90 dB); músicos
(em ambientes fechados os níveis de
dB poderão ir até aos 115); trabalhadores da construção civil (um martelo
pneumático, por exemplo, pode ir além
dos 130 dB); e os técnicos de controlo
aeroportuário (o ruído das aterragens
e descolagens de aviões ultrapassa os
140 decibéis). Para a maioria dos profissionais, que trabalham num escritório,
a OMS recomenda entre 45 a 65 dB
como máximo de nível de exposição
permitido, por um período total de oito
horas por dia.
FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Mas mesmo fora do ambiente de trabalho existem comportamentos que podem
ter um custo negativo para a audição.
Atividades simples como secar o cabelo
ou ir jantar a um restaurante movimentado podem expor-nos a níveis de ruído de
até 90 dB. Também os bares e discotecas
são locais onde geralmente os níveis
de ruído ultrapassam largamente as
margens de segurança.
De acordo com estudos realizados pela
OMS, cerca de 50% das pessoas de faixa
etária entre os 12 e os 35 anos estão
expostos a níveis sonoros superiores
ao recomendado através da utilização

de aparelhos de áudio e 40% desta
população está exposta a níveis de som
potencialmente perigosos em locais
de entretenimento, como discotecas,
concertos ou eventos desportivos, onde
o nível médio é de 100 decibéis - valor
considerado seguro apenas por 15 minutos de exposição.
Outros estudos também sugerem que
a prática de fitness e a probabilidade de
perda auditiva podem estar relacionados: por exemplo, numa aula de spinning
os níveis de ruído podem atingir os 110
dB – um nível comparável ao de uma
motosserra; se gosta de dançar ao ritmo
das aulas de zumba, fique a saber que
o ruído dentro da sala pode atingir um
nível de 90 decibéis.
Para quem gosta de realizar trabalhos
manuais de carpintaria, por exemplo, é
importante relembrar que as máquinas
utilizadas atingem níveis de ruído perigosos, especialmente em ambientes
fechados. Mesmo que o faça como passatempo, não deixe de utilizar proteção
como fazem os profissionais.
PREVENÇÃO
É importante tomar algumas medidas
para não prejudicar a sua audição,
principalmente fazendo uso de protetores auditivos enquanto realiza
trabalhos onde os decibéis atingem

níveis elevados e seguindo algumas
recomendações básicas sobre o uso de
auscultadores:
. Não ultrapasse metade do volume máximo permitido pelo aparelho;
. Se as pessoas ao seu redor conseguirem ouvir a sua música, significa que
tem de baixar o volume;
. Não passe muito tempo seguido com
os auscultadores colocados;
. Escolha um modelo de auscultadores
que possa ser colocado sobre o ouvido e
não um que se coloque dentro do canal
auditivo - com este tipo de modelos, o
som amplifica em cinco vezes dentro
do ouvido, alcançando facilmente níveis
superiores a 100 dB.
A perda auditiva induzida pelo ruído é
lenta e progressiva. Seja na sua atividade
profissional ou nas suas atividades de
lazer, se está exposto diariamente ao
ruído, deve ficar alerta para a possibilidade de vir a sofrer de perda auditiva.
Os especialistas da área recomendam a
avaliação da saúde auditiva, no mínimo,
uma vez por ano. Os rastreios auditivos
regulares num centro auditivo são altamente aconselhados a quem se insira
nos grupos de risco mencionados mas
se quiser fazer uma avaliação inicial de
forma mais imediata, teste a sua audição
através da aplicação gratuita da MiniSom
disponível para smartphones e androids.
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boa forma
texto Susana Marvão
fotografias D.R.

Salto tandem

Descubra a razão dos
pássaros cantarem

S

e alguma vez ponderou saltar de paraquedas mas sempre lhe faltou aquela pontinha
de coragem, não duvide. Vá por mim, atreva-se. Vai ser provavelmente a coisa de que
mais medo teve até hoje. Mas, ao mesmo
tempo, vai ser, com toda a certeza, a sua experiência
mais memorável. Para mim, foi.
Não sei se acontece a todos, mas a noite anterior a ir
experimentar o meu primeiro salto tandem, de paraquedas, foi um pouco agitada. Um certo nervosismo
imperou durante todo o sono. De manhã, o caminho,
feito em grupo, foi divertido e fazia prever que ia ser
um dia bem passado. No ar.
Chegados ao local do salto – em Braga a Skydive é
uma das empresas que disponibiliza esta aventura –
começam os preparativos. Veste-se o fato, coloca-se
o paraquedas e são dadas as primeiras instruções.
Ensinam-nos o que fazer quando chegar a altura de

saltar do avião e dão uma achega sobre a melhor forma
de aterrar. Pacífico, pensei na altura.
Mas nada nos prepara para aquilo. Mesmo que seja
uma pessoa dada a coisas radicais, a verdade é que,
quando começamos a subir no pequeno avião até aos
4200 metros de altitude, o estômago começa a queixar-se que, quem sabe, a ideia não terá sido a melhor. E,
no meu caso, posso adiantar-lhe que por mais do que
uma vez me veio à ideia reclamar do serviço, arranjar
uma qualquer desculpa e voltar a terra.
Mas a questão é que estamos literalmente presos ao
instrutor que irá garantir a nossa integridade física, e
sobretudo psicológica, durante todo o processo. No caminho, já com borboletas na barriga, o instrutor vai-nos
confortando, dizendo: “Vai ser a melhor experiência de
sempre. Não tenhas medo”, disse-me repetidas vezes.
Optei por acreditar nele.
No entanto, quando a porta do avião abriu, pensei: “Eu

não vou conseguir! Eu não vou conseguir saltar… Não
há alma que me faça tirar os pés do avião”.
O chão, a 4200 metros de altitude, impunha bastante
mais respeito do que eu imaginava.
Quando o instrutor me agarra e diz, “agora somos
nós”, tremi. Mas quem sabe, sabe. Ele pergunta-me se
estou bem e diz-me: “Diverte-te. Prometo que é uma
experiência única, nunca a esqueças. Sorri”.
O pé na plataforma, o rosto a olhar, desamparado, o
chão. Que está a 4200 metros de altitude. E o salto.
Aquele pequeno passo para fora da plataforma que
é impossível esquecermos. O barulho do avião a ficar
para trás, o rosto puxado pelo ar, o conforto do corpo
do instrutor colado ao nosso. E depois o puxão, o barulho do ar a sugar o paraquedas. E o tempo a parar. A
sério. A determinada altura, o tempo, ali em cima para.
E então percebemos claramente a razão pela qual os
pássaros cantam: porque têm o prazer de saber voar.

PUB

ANUNCIE
NO ARRIVA
JORNAL
253 423 515
969 105 600
geral@arriva.pt
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roteiro
gastronómico
texto Sofia Figueiras
fotografias The Artist Bistrô

The Artist Bistrô

A arte de surpreender
o paladar no Porto
No The Artist Porto Hotel & Bistrô, unidade quatro estrelas gerida pela Sonae Turismo em
parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto (EHTP), há um espaço com uma
personalidade única, onde a descontração, a elegância e a criatividade se unem numa
combinação harmoniosa e inspiradora: o restaurante The Artist Bistrô.

I

nspirado na herança artística do
edifício que o recebe, nasce um
restaurante distinto e, ao mesmo
tempo, despretensioso. Longe da
azáfama da cidade, mas a escassos
metros do centro nevrálgico da cidade
do Porto, erguem-se paredes em tons
de azul forte com traços e pinceladas
de História: os trabalhos artísticos que
integram o espólio da Antiga Escola
Soares dos Reis assistem à mostra de
sabores e às visitas dos apreciadores
que ali degustam uma refeição.
A decoração é simples: toalhas brancas
que se vão colorindo com a paleta de
experiências gastronómicas, louças e
lousas em que se inscrevem ingredientes, a transparência dos copos nos quais
se revelam notas de prova e uma luz de
intensidade média, acolhedora, temperada… pensada para conviver com a
arte que se vê, se cheira, se saboreia e
se sente.
O conceito: começar uma refeição sem
saber quais são os pratos. A interpretação da arte fica à mercê de quem a
aprecia.
Ao jantar, surpreender é a palavra-chave
para os Chefs, autênticos Food Artists,
que misturam ingredientes como cria-

tividade, imaginação e dedicação em
cada experiência de sabor: o espírito
artístico que caracteriza o conceito materializa-se na ausência de um menu
fixo, dando lugar a rasgos criativos
que surpreendem de forma singular,
trabalhando os sabores da época em
destaque.
The Artist Bistrô marca a diferença pela
forma hábil como eleva a escolha do
cliente à criatividade dos Chefs, contando com uma equipa jovem e dinâmica,
apaixonada pela gastronomia e pela
arte de criar e de surpreender em três
propostas: Proposta Mito, composta por
cinco momentos The Artist; Proposta
Musa, composta por sete momentos
The Artist; Proposta Bistrô composta por
nove momentos The Artist.
A arte é feita ao momento: o esboço
começa quando se chega à mesa, a
surpresa mantém-se ao longo de toda
a refeição, o Chef cria, as experiências
somam-se e a “Obra nasce”.
Para experiências gustativas individuais,
para encontros de amigos à mesa ou
até na própria cozinha - uma vez que ali
também se realizam workshops gastronómicos disponíveis para aprendizes
de aprendizes -, The Artist Bistrô é uma

tela em branco, cujos contornos se vão
desenhando à medida das necessidades
e gostos dos clientes.
A equipa: a procura da excelência por
futuros profissionais.
No The Artist Bistrô os alunos da Escola
de Hotelaria e Turismo do Porto trabalham, diariamente, para surpreender
como verdadeiros profissionais. Investem na técnica enquanto testam a teoria, questionam a satisfação enquanto
traçam o esquisso de uma experiência
única em cada momento.
A Sonae Turismo, orientadora pedagógica dos futuros profissionais, assegura os
materiais necessários à criação de cada
momento, disponibiliza os formadores e
os conhecimentos para que a fusão de
duas realidades distintas se transforme
num projeto incomparável.

THE ARTIST PORTO
HOTEL & BISTRÔ
Rua da Firmeza, nº49, 4000-228
Porto . Portugal
T. +351 220 132 700
geral@theartistporto.pt
www.theartistporto.pt

“

The Artist
Bistrô marca
a diferença
pela forma
hábil como
eleva a escolha
do cliente à
criatividade
dos Chefs,
contando
com uma
equipa jovem
e dinâmica,
apaixonada
pela
gastronomia
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sabores
texto Maria Helena Duarte
receitas e fotografia www.sweetmykitchen.com
fotografia de abertura Shutterstock

Pimentos

D

e cores vivas e apelativas, entre os tradicionais verdes, vermelhos e
amarelos, aos mais arrojados roxos, laranjas e até pretos, os pimentos
pertencem todos à mesma planta, cientificamente conhecida como
Capsicum Annuum, e são membros da família Nightshade, que também
inclui a batata, o tomate e a beringela. Uns são mais doces, como os
vermelhos e os amarelos, mas se quiser um sabor mais forte opte pelos verdes, ou
pelos picantes. Hoje são reconhecidas as qualidades antioxidantes e desinfetantes,
ajudando a proteger os nosso organismo. São baixos em calorias, uma boa fonte
de vitamina C e fantásticos para colorir os seus pratos. Use e abuse!

ARROZ DE TAMBORIL
Ingredientes
1 embalagem de tamboril congelado
60g coentros; 250g cebola; 2 dentes
de alho; 2 tomates; 1 pimento
vermelho; 1 pimento verde;
40g azeite; 200g arroz agulha;
800g água; Sal e pimenta q.b.

Preparação
Coloque no copo os coentros e pique,
retire e reserve. Depois pique cebola, alho,
tomate e pimentos. Refogue. Adicione
arroz, água, sal, pimenta e louro. Solte o
arroz com a espátula e junte o tamboril,
previamente descongelado e aos pedaços.
Quando estiver pronto envolva os coentros
picados e sirva.

PIMENTO RECHEADO
Ingredientes
4 pimentos; 400g de delicias
do mar desfiadas; 200g camarão descascado; 3 ovos;
1 cebola grande; 4 dentes
de alho; coentros; azeite
q.b.; queijo ralado q.b.; sal
e pimenta.

Preparação
Cortar uma tampa aos pimentos, retirar as
sementes e partes brancas. Salpicar com
um pouco de sal e levar a assar em forno
pré-aquecido a 180ºC, até que os pimentos
estejam cozinhados (30 min.). Picar a cebola e
os dentes de alho e levar ao lume com o azeite
até a cebola estar macia. Juntar as delicias
e os camarões e deixar cozinhar. Temperar a
gosto com sal e pimenta, juntar os coentro.
Bater os ovos e envolver. Rechear os pimentos, cobrir com um pouco de queijo ralado e
colocar no forno para que o queijo derreta.

CARIL DE LEGUMES
Ingredientes
1 c. sopa óleo de coco; 1
cebola; 2 dentes de alho;
½ c. chá gengibre; 1 c. chá
cominhos, açafrão, caril; 2
tomates e 2 courgettes; 3
cenouras; 1 pimento; 200g
brócolos; 1 lata de leite de
coco; Sal q.b; Coentros
picados

Preparação
Pique cebola, alhos e tomates, corte a courgette em pedaços e as cenouras em rodelas.
Numa panela, coloque o óleo de coco e
refogue cebola e alhos. Junte especiarias
e envolva o tomate, depois junte o leite de
coco e deixe levantar fervura. Reduza o
lume e adicione os legumes. Deixe cozinhar
até que os legumes estejam macios mas
firmes. Retifique os temperos e junte os
coentros picados. Sirva com arroz basmati.
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EMPADÃO DE BACALHAU E ESPINAFRES
Ingredientes
1 embalagem de bacalhau
desfiado; 1 embalagem de
puré instantâneo; 30g azeite;
200 espinafres; 1 pimento
vermelho; 1 cebola grande
picada; 2 dentes de alho
picados; Azeitonas às rodelas
q.b.; Pão ralado q.b.; 1 ovo
batido; Sal e pimenta q.b.

Preparação
Num tacho com azeite refogue a cebola e o alho.
Adicione bacalhau, espinafres e pimento picado, deixe cozinhar 10 minutos. Junte azeitonas
e envolva. Reserve. Prepare o puré conforme as
instruções. Pré-aqueça o forno a 180ºC. Num pirex coloque puré, depois o bacalhau e por cima
o restante puré. Pincele a superfície com o ovo
batido e depois polvilhe com o pão ralado. Leve
ao forno apenas alguns minutos para tostar.

RISOTTO DE BACALHAU
Ingredientes
1 embalagem de bacalhau
desfiado; 15g coentros; 1
cebola; 2 dentes de alho; 200g
tomate em pedaços; 1 pimento
vermelho; 1 pimento verde; 50g
vinho branco; 300g arroz para
risotto; 800g água ou caldo de
peixe; 50g queijo amanteigado;
Sal e pimenta q.b.

Preparação
Pique coentros e queijo, retire e reserve.
Pique cebola e alho, junte azeite e tomate
e refogue. Junte vinho branco, água, arroz,
pimentos em cubinhos, bacalhau e tempere
com sal e pimenta. Depois solte o arroz e
rectifique o tempero. Adicione os coentros e
queijo picados, envolva. Também pode usar
outros legumes, como espinafres, espargos
ou cenoura, e se quiser pode juntar camarão.

ENTREMEADAS COM MOLHO DE PIMENTOS
Ingredientes
800g entremeada; 1 pimento
verde em cubos; 1 pimento
vermelho em cubos; 1 pimento
amarelo em cubos; Azeite.q.b.;
Coentros picados q.b.; Sal e
pimenta q.b.; 250g arroz aromático; Raspa de 1 limão; Sumo de
meio limão

Preparação
Coloque num tacho o arroz, frite, coloque o
dobro em água e deixe cozer. Tempere as entremeadas com sal e pimenta, leve a grelhar.
Quando o arroz estiver pronto, passe-o por água
fria e tempere com sal, pimenta, raspa e sumo
de limão. Reserve. Misture os pimentos com os
coentros, tempere com sal, pimenta e azeite.
Reserve. Corte as entremeadas em pedaços,
sirva com o molho de pimentos e acompanhe
com o arroz.

SOPA CAMPONESA
Ingredientes
1 cebola roxa; 3 dentes de
alho; 2 tomates; 1 pimento; 2
cenouras; 1 courgette; Sal e
pimenta q.b.; Água q.b.; 1 c.
sopa vinagre balsâmico

Preparação
Coloque todos os ingredientes num tacho com
água e coza. Quando pronto triture, junte vinagre balsâmico e envolva. Sirva com manjericão
ou croutons.
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vinhos
texto Maria Helena Duarte
fotografias Sérgio Sacoto
Revista Paixão pelo Vinho
seja responsável, beba com moderação

Quinta da Serralheira
A Quinta da Serralheira foi recuperada e reconvertida em espaços onde predomina o bom gosto, com detalhes retro chique,
e o recurso a materiais que se fundem com a natureza envolvente.

“

A Quinta da Serralheira nasceu
da necessidade de materializar
um projeto que, desde o início,
não tinha casa própria. A empresa utilizou uma Quinta cuja
atividade anterior se encontrava extinta
e, em setembro de 2014, deu início a
um ambicioso projeto de recuperação
e reconversão de um espaço a poucos
minutos do centro da Vila de Palmela.
A quinta, para além de uma vinha com
cerca de 2,5 hectares, conta com um
espaço para eventos, um centro de
estágio de barricas e um espaço onde
funciona a loja de vinhos e toda a área
administrativa e operacional da empresa”. Afirmou Lício Cardoso, responsável
comercial da empresa.
O projeto começou em 2011 com a aquisição das várias propriedades e a reconversão das vinhas existentes. Em 2014,
deu-se início à recuperação da Quinta
da Serralheira, tendo a primeira fase da
obra sido concluída Março de 2015. As
instalações recentemente inauguradas
são, então, compostas por um espaço
para a realização de eventos, com capa-

cidade máxima para 150 pessoas; uma
loja onde o visitante poderá adquirir os
vinhos e produtos da Quinta da Serralheira, bem como produtos regionais,
sendo um espaço intimista para ações
de prova, workshops e degustações; e
um edifício destinado à área administrativa. O próximo passo será a construção
da adega, cuja precisão de conclusão
das obras está prevista para 2017.
VINHOS NOCTURNO E DAMASCENO
A Quinta da Serralheira produz duas gamas de vinhos: Nocturno e Damasceno.
Os vinhos Nocturno têm a particularidade de serem provenientes de
colheita noturna e destinam-se a um
público mais jovem, cosmopolita, proporcionando momentos ímpares entre
animadas conversas ou a acompanhar
saborosas e delicadas refeições. São
vinhos aromáticos e frescos, de grande
equilíbrio e harmonioso final de boca.
O Nocturno branco é proveniente das
castas Moscatel e Fernão Pires, já o
Nocturno tinto resulta das castas Syrah,
Castelão e Touriga Nacional. “A gama

Nocturno deverá crescer nos próximos
anos e esperamos apresentar num futuro próximo um rosé e um tinto Reserva”,
garante Lício Cardoso. São produzidas
atualmente cerca de 60 mil garrafas,
podendo ser encontradas no mercado
nacional a 3,99 Euros.
A gama Damasceno foi criada a pensar
nos apreciadores mais exigentes a nível
nacional e internacional. É composta por
um branco produzido das castas Chardonnay, Verdelho e Fernão Pires; um tinto elaborado a partir de Merlot, Syrah e
Cabernet Sauvignon; e um tinto Reserva
resultado das castas Touriga Nacional e
Syrah. São vinhos elegantes e de grande
complexidade, perfeitos para refeições
mais elaboradas e requintadas. Entre
as três referências Damasceno, foram
produzidas 40 mil garrafas, que podem
ser adquiridas a 5,85 euros (branco),
7,99 euros (tinto), e a 14,99 euros (tinto
reserva).
Todos os vinhos da Quinta da Serralheira
resultam da colheita das uvas plantadas
nos 26 hectares de vinhas próprias
onde predominam principalmente as

castas brancas (70 por cento contra 30
por cento de castas tintas). Nas castas
brancas destacam-se Moscatel Graúdo,
Arinto, Fernão Pires, Chardonnay, Verdelho, Antão Vaz e Viognier; já nas tintas a
seleção recaiu sobre as castas Alicante
Bouchet, Merlot, Touriga Nacional,
Castelão, Syrah e Cabernet Sauvignon.
Os vinhos passam por um estágio em
barrica e outro em garrafa antes de
serem introduzidos no mercado. Nuno
Cancela de Abreu é o enólogo consultor.

“

O projeto
começou em
2011 com
a aquisição
das várias
propriedades
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Lua Cheia em Vinhas Velhas
já apresentou as novas colheitas

A

história da Lua
Cheia em Vinhas
Ve l h a s c o m e ç a
a ser contada no
Douro e, por isso,
os seus vinhos desta região
herdaram o nome do produtor.
A génese de um projeto desenhado a três, entre os enólogos
João Silva e Sousa e Francisco
Baptista e o empresário Manuel
Dias.
Foi com o apoio de Manuel Dias
e da sua empresa de exportação, a Saven, que os vinhos
Lua Cheia em Vinhas Velhas
começaram a conquistar os
mercados internacionais. E foi o
mercado que deu o impulso ao
projeto. A primeira adega nasce
em 2010, no Douro e o projeto
alarga-se para outras regiões,
mantendo a mesma filosofia.
Ao portefólio foram-se somando
vinhos na Região dos Vinhos
Verdes (Monção/Melgaço),
onde contam com uma adega
própria, e no Alentejo.
As colheitas agora apresentadas pertencem ao Douro. É
no Cima Corgo que João Silva
e Sousa e Francisco Baptista
encontraram as vinhas ideais
para o seu projeto vínico: vinhos
complexos, com capacidade
de envelhecimento em garrafa,
mas acessíveis e próximos do
consumidor moderno. Nascidos em vinhas velhas, as
novas colheitas refletem o perfil
complexo do seu terroir, com
mais de 20 castas identificadas
e uma localização privilegiada.
Os quatro vinhos têm uma excelente, e muito bem conseguida,
relação entre qualidade e preço.
São vinhos que podem ser
consumidos no momento, mas
tanto os tintos como o branco
têm potencial para envelhecer
em garrafa.

LUA CHEIA EM VINHAS
VELHAS BRANCO 2015

LUA CHEIA EM VINHAS
VELHAS ROSÉ 2015

LUA CHEIA EM VINHAS
VELHAS TINTO 2014

LUA CHEIA EM VINHAS VELHAS

Região: Douro
Castas: 100% Vinhas Velhas
Produtor: Lua Cheia em
Vinhas Velhas
Enólogo: João Silva e Sousa
e Francisco Baptista
Alc.: 12,5%
Preço: 4,35 euros
Nota de prova
Tem uma bonita cor citrina e
aspecto cristalino. É intenso
nos aromas, com nuances
frescas, sedutoras, com destaque para as predominantes
notas de mineralidade. Tem
um excelente volume, é fresco
e equilibrado, muito gastronómico e apresenta-se como
parceiro perfeito para peixes e
carnes brancas.

Região: Douro
Castas: 100% Vinhas Velhas
Produtor: Lua Cheia em
Vinhas Velhas
Enólogo: João Silva e Sousa
e Francisco Baptista
Alc.: 12,5%
Preço: 4,35 euros
Nota de prova
Pela primeira vez poderemos
provar um rosé desta marca.
Com tons rosa salmonado,
este vinho é intenso, aromático, fresco, alegre e jovial. Tem
um sabor de primavera que
pede boa disposição, pratos
de marisco, carnes brancas e
massas. É também uma ótima
escolha para acompanhar
comida oriental.

Região: Douro
Castas: 100% Vinhas Velhas
Produtor: Lua Cheia em
Vinhas Velhas
Enólogo: João Silva e Sousa
e Francisco Baptista
Alc.: 13,5%
Preço: 4,35 euros
Nota de prova
De cor rubi definido, tem
aspecto limpo. É um vinho
concentrado, mas ao mesmo
tempo fresco. Nos aromas,
deixa-nos notas acentuadas
de amora e mirtilo. O final de
boca é longo e persistente,
sendo por isso companhia
ideal para pratos de carne assada e de caça ou então para
queijos fortes e intensos.

Região: Douro
Castas: 100% Vinhas Velhas
Produtor: Lua Cheia em
Vinhas Velhas
Enólogo: João Silva e Sousa
e Francisco Baptista
Alc.: 12,5%
Preço: 8,14 euros
Nota de prova
É um vinho poderoso e intenso,
dominado pelos aromas de
óleo de bergamota, mirtilo
e amora preta, com presença, muito bem integrada, de
madeira de elevada qualidade. Na boca é elegante, com
muito volume e fresco. O final
é longo e possui notas florais
e de frutos do bosque. Repleto
de personalidade, acompanha
bem com pratos de cozinha
mediterrânica e com queijos
intensos.

RESERVA ESPECIAL 2014
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cartaz

texto Susana Borges
fotografias D.R.

Tony
Carreira
Tour 2016
Multiusos de Guimarães – 7 de maio de 2016
MEO Arena, Lisboa – 3 de dezembro de 2016

D

epois do sucesso que foi o
lançamento do seu novo álbum francófono “Mon Fado”,
onde na mesma ocasião foi
condecorado “Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres” - Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras
– insígnia entregue pelo Ministério da
Cultura e da Comunicação Francesas,
pelas mãos de Michel Drucker um
dos maiores ícones da comunicação
em França; depois de uma digressão
internacional que levou um concerto
muito especial e intimista a cerca de 25
cidades na Europa, EUA e Austrália, Tony
Carreira regressará ao seu país anunciando de uma vez só as datas e locais
de abertura e fecho da sua Tour 2016.
Tony Carreira é, sem contestação, o
maior nome da música portuguesa e

apresentará uma vez mais em duas
grandes salas, um concerto irrepetível,
onde não faltarão os hits que todos
conhecem, uma grande orquestra e
a megaprodução a que já habituou o
público, mas que surpreende sempre
quem se desloca para cantar com o
artista “menino”.
O arranque acontecerá na “cidade
berço”, a 7 de maio, com um grande
espetáculo no Pavilhão Multiusos de Guimarães; o encerramento no MEO Arena
em Lisboa, a 3 de dezembro, local que
vê habitualmente Tony Carreira repetir
um segundo dia de concerto, dado o
espetacular número de fãs que acorrem
aos seus espetáculos.
Duas datas a colocar desde já na sua
agenda!
Bilhetes à venda nos locais habituais.
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H

horóscopo

PEIXES
20/02 A 20/03

CARNEIRO
21/03 A 20/04

TOURO
21/04 A 21/05

GÉMEOS
23/05 A 21/06

Um novo ciclo está a começar na sua vida.
Vai sentir-se cheio/a de energias. Pense
que todas as possibilidades estão presentes e que você está com tudo o que precisa
e ainda mais um bocadinho. É uma fase
excelente para começo de novos projetos
profissionais e afetivos e um momento
para mergulhar intensamente nas relações
e outras coisas boas da vida. Olhe para o
futuro e siga em frente!

Pode sonhar à vontade e aventurar-se
rumo ao desconhecido. Vai adorar os
próximos meses. Este é, sem dúvida, um
bom momento para avaliar tudo que quer,
para sentir mais e para se atirar de corpo e
alma àquilo que acha que vale a pena. Será
um momento favorável para aprofundar a
sua espiritualidade e auto conhecimento.
Vai ter uma saúde de ferro, aproveite para
viajar.

Vale a pena resolver as coisas mais práticas no inicio de abril, principalmente os
assuntos relacionados com o trabalho. Isso
porque a partir do dia 12 você tende a ficar
mais romântico/a, idealista e sonhador/a,
e para voar mais longe será preciso ter
tudo bem planeado com antecedência. É
um ótimo mês para atividades em grupos
e para estar com seus amigos. Tire o pó
à bicicleta!

É um momento muito importante para a
sua carreira. Coloque energias no trabalho
e defina bem as suas prioridades. Abril
será um mês de maior destaque, sucesso e
popularidade entre colegas e amigos. Pode
ser um ótimo momento para começar um
curso que possa enriquecer o seu trabalho
ou desenvolver novas competências. Fique
atento/a às novidades no campo afectivo!

CARANGUEJO
22/06 A 23/07

LEÃO
24/07 A 23/08

VIRGEM
24/08 A 23/09

BALANÇA
24/09 A 22/10

É um bom momento para descansar e viajar. Se isso não for possível, então organize-se melhor em termos de rotina para evitar
sobrecarga, desgaste e stresse. É bom que
comece a cuidar mais da sua saúde e é
um excelente momento para começar um
desporto ou adotar alguns novos hábitos
alimentares. Falando em adotar, já pensou
ter um animal de companhia?

É um excelente mês para todas as mudanças. Apesar dos desafios e obstáculos que
pode encontrar pela frente, especialmente
em Maio, estão criadas as condições para
que comece a sentir uma grande mudança
em vários aspectos e áreas da sua vida.
Pode começar um relacionamento ou entrar numa nova fase em sua relação atual.
É bom conciliar responsabilidade e prazer.

É um momento muito importante para sua
vida afetiva. Isso inclui decisões importantes, novos começos ou pontos finais.
É importante estimular o diálogo e evitar
desentendimentos desnecessários. Concentre-se no trabalho ou em tarefas, como
por exemplo renovar a casa ou começar por
fazer uma boa limpeza. Cuide-se e arranje-se, em pouco tempo verá bons resultados.

Mês importante para seu trabalho e para a
organização da sua rotina. Ótimo momento
também para os cuidados com a sua saúde,
incluindo a procura por mais qualidade de
vida. Você estará mais objetivo/a e poderá
resolver alguns pendentes com simples e
francas conversas. No amor tudo perfeito,
basta que respeite mais a opinião do seu/
sua parceiro/a. Caminhe mais.

ESCORPIÃO
23/10 A 22/11

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO
22/12 A 20/01

AQUÁRIO
21/01 A 19/02

É um bom momento para investimentos,
mas não os monetários. Invista em si, na
amizade, no amor. Trabalhará com mais
motivação e os impasses serão resolvidos
aos poucos. Tente tirar uns dias para si
e faça uma viagem. Vai receber convites
para festas e eventos sociais. Aproveite,
principalmente se estiver a procurar um
novo amor ou parcerias profissionais.
Coma mais fruta!

Você vai se sentir mais disposto/a e cheio/a
de energia. Por isso, é um ótimo momento
para praticar desporto, começar coisas
novas e resolver assuntos pendentes. É
um momento importante para os assuntos familiares ou ligados a imóveis. Aliás,
será uma ótima fase para vender, comprar
imóveis ou começar uma obra de recuperação, caso isso esteja nos planos. Tente
dormir mais.

É um bom momento para começar um
curso. E nem precisa de ser alguma coisa
ligada ao seu trabalho. Pode ser um curso
de fotografia, de prova de vinhos, de cake
design, por exemplo. Qualquer coisa que
ajude a ser mais intuitivo e flexível, e que
o/a coloque em contato com as suas emoções, oferecendo diversão, prazer e gente
nova na sua vida. Beba mais água.

Mime-se mais. E relaxe um bocadinho das
redes sociais, viva a vida com relações pessoais e conversas ao vivo com os amigos.
Seja um pouco mais egoísta e preocupe-se
mais em ser feliz e conquistar o que quer,
especialmente aquele projeto profissional
que tem na gaveta. Momento importante
para pensar em como organizar melhor
suas finanças. Faça dieta.

