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e.City Gold:
autocarro ambiental

Vamos
à Praia
2016
Chega o verão e, como acontece todos os anos, chega o
serviço ‘VAMOS À PRAIA’, para alegria de todos quantos
desfrutam em pleno das praias da Póvoa de Varzim e de
Vila do Conde. A campanha promocional, que este ano
apresenta nova imagem, e todo o serviço resultam de
uma planificação pormenorizada, garantindo qualidade e
conforto a um custo reduzido, permitindo que a praia seja
um sonho, por todos, facilmente alcançado.

A Caetano desenvolveu o e.City Gold, um autocarro
urbano totalmente elétrico que responde à necessidade
de redução não só do consumo de energia no
setor dos transportes, como das emissões CO² nas
cidades. Recentemente este novo autocarro operou
experimentalmente nos Transurbanos de Guimarães.

Papa Francisco abençoa Presépios de Garfe
INTERNACIONAL

p. 4

DESTAQUE

p. 21

“I have a dream” TST transportou
os voluntários
Cerca de 75 pessoas viajaram
até ao município Esquivias, em
em ação de
Toledo, para o 1° Congresso
Nacional & Internacional do
limpezas, em
Teatro Bus. Vários colegas da
Setúbal
ARRIVA Portugal, Espanha
e Itália estiveram presentes,
assim como o ex-CEO da
ARRIVA e “Business Angel” do
Teatro Bus, David Martin. Javier
Fuentes, o inventor do Teatro
Bus, disse: “(...) O meu sonho
é ter o Teatro Bus em todas
as cidades de Espanha e nas
principais cidades do mundo”.

REGIÕES

p. 24-25

Termas
das Taipas
rejuvenesceu
Em setembro de 2015, as
Termas da Taipas apareciam de
rosto e alma lavada. Ricardo
Costa, vereador da Câmara
Municipal de Guimarães e
presidente da direção da Taipas
Turitermas, em entrevista ao
ARRIVA Jornal, conta um pouco
do percurso e do ascender da
chama do termalismo clássico
que voltou a sorrir às Taipas.

ROTEIRO

p. 33
p. 41

Já abriu o
restaurante ‘A
Cozinha’, do
Chef António
Loureiro
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notícias

São Bento da Porta Aberta

C

omo já vem sendo hábito no
verão, a ARRIVA opera um
serviço eventual aos fins de
semana para o Santuário de
São Bento da Porta Aberta.
Até setembro, é possível usar o serviço,
que permite ligações bastante convenientes na ida e volta, mas também
garante aos peregrinos que façam o percurso a pé regressar logo pela manhã,
depois da primeira missa. Isto porque
às 8:15 há uma carreira que, via Póvoa
de Lanhoso, permite viajar até às Taipas,
Fafe, Guimarães e demais destinos por
ligação a partir dos locais referidos.
De lembrar que na linha a partir de
Guimarães por Arosa, os portadores de
Passe Idoso TUG só pagam a partir da
referida localidade.
O horário desta carreira está obviamente
disponível nos nossos escritórios, bilheteiras e consultável no site www.arriva.pt.

Funcionários ARRIVA reformaram-se

D

esde a última edição, três
funcionários da ARRIVA
bastante conhecidos passaram à reforma.
Em dias quase consecutivos, foram o Sr. Pires, o Sr. Freitas e o
Sr. José Ferreira.
Os dois primeiros tinham vindo da
empresa João Carlos Soares, tendo o
Bernardino Pires entrado em abril de
1990 e o José Freitas em abril de 1991.
O Sr. Pires foi motorista, estando baseado em Fafe, e sendo conhecido
especialmente na sua zona e na linha
para o Porto. Já o Sr. Freitas estava na
manutenção, fazendo parte do quadro
de pessoal que cuida da frota.
O José Moreira Ferreira entrou em maio
de 1978 para a empresa Abílio da Costa

sr. José Ferreira

sr. Pires

sr. Freitas

Moreira, em Famalicão. A sua vida foi
integralmente na “casa”, já que o seu pai
também era condutor no Abílio da Costa
Moreira o que levou a que a conhecesse
especialmente bem.

O Sr. José Ferreira, nos anos mais
recentes, era condutor nas carreiras
e nos alugueres. No entanto, durante
muito tempo, esteve afeto às carreiras
internacionais, o que fez dele um dos

mais viajados na ARRIVA.
Para todos, uma palavra de apreço especial pelo trabalho feito pela ARRIVA
e em especial pela comunidade onde
operamos.
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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,

O que terá, então, feito a diferença entre
esta seleção e outras que a antecederam
e foram também recheadas de talentos?
Em meu entender a diferença está no
Engenheiro Fernando Santos, treinador
da equipa e que, com um brilhante
trabalho de consciencialização coletiva
dos valores individuais que tinha à sua
disposição e uma enorme Fé, conseguiu
ter uma equipa coesa e ganhadora de
princípio ao fim. Por isso me permito
aqui destacar um nome, exatamente
o de Fernando Santos e, através desse
destaque, felicitar o seu trabalho e o de
todos e cada um dos jogadores que, em
França, nos deram essa enorme alegria.
Mas nem só de futebol vivem as nossas
alegrias desportivas e, também dentro
das modalidades coletivas, passados
alguns dias sobre a vitória no europeu
de futebol, tivemos outra enorme alegria
que foi a incontestável vitória da equipa
de hóquei em patins que, numa sequência de expressivas vitorias nos jogos
que disputou, nos trouxe – neste caso
de novo e ao fim de 18 anos – o título
europeu da modalidade.
A completar esta onda de sucessos desportivos tivemos ainda grandes sucessos
nas modalidades individuais de atletismo, com vários atletas a conquistarem
os lugares cimeiros das várias competições em que estiveram envolvidos e,
neste caso, como um bom prenúncio
para os Jogos Olímpicos que, dentro de
um mês, se disputam no Brasil. Deixo
aqui os votos das maiores felicidades
para os nossos compatriotas que vão
representar o nosso País nesses jogos,
esperando que aí prossigam com esta
onda de vitórias que nos tem acompanhado nas últimas semanas.
Por outro lado, durante este mesmo
período de alegrias para Portugal, temos
vindo a assistir a um conjunto de ações

terroristas que, através de atentados em
várias partes da Europa, geram pânico e
incerteza e, quiçá pior que isso, parece
começarem a levar à formação de grupos de opinião cada vez maiores que, a
prazo, poderão conduzir à diminuição
das liberdades a que a construção da
europa nos habituou.
Dos temas que inicialmente referi, apenas falta a menção à decisão do Povo do
Reino Unido de sair do projeto Europeu;
entendo que este é o tema que, talvez,
seja aquele que mais impacto vai ter nas
vidas dos cidadãos europeus pois, embora, ninguém saiba muito bem quais
serão todas as consequências reias
de tal afastamento tanto para o reino
Unido como para os Países da comunidade, o certo é que eles serão imensos
a nível económico e na mobilidade das
pessoas. Mas também porque foi esta a
primeira vez que se colocou em causa a
construção europeia e, por isso, poderá
acontecer que todas as políticas sejam
repensadas, ou até mesmo possa haver
alguma tendência para, em alguns casos, outros Países pensarem e m seguir
o exemplo do Reino Unido.
Deixo-o caro leitor com um interessante
jornal pare ler, que vai recheado de matérias interessantes de diversa natureza.
Permita-me que, como sou natural de
Garfe, destaque o fato de o Papa Francisco ter decido abençoar os Presépios de
Garfe, essa atividade que, a nosso modo,
ajudamos a divulgar desde a primeira
edição e, também, felicitar o criador e
grande obreiro dessa atividade da paróquia de Garfe – o Senhor Padre Luis
Fernandes – por esta distinção concedia
por Sua Santidade o Papa Francisco.
Desejo a todos um excelente período
de férias e um bom regresso às suas
atividades.
Obrigado pela sua atenção!

Este número do ARRIVA Jornal - por ser
duplo - vai chegar-lhe às mãos no início
do mês de agosto, mês que é normalmente o grande mês de férias da maioria
dos Portugueses.
Como já estamos, em plena época estival podemos já constatar que este ano o
verão tem sido extremamente quente e
que, por isso, o serviço VAMOS À PRAIA,
que um ano mais disponibilizamos aos
nossos clientes como forma barata
de poderem desfrutar do encanto das
belas praias da nossa fantástica costa,
tem tido uma procura muito grande. E,
consequentemente, nos dá a satisfação
de sabermos que com a nossa atividade proporcionamos a todos, jovens e
adultos, a possibilidade de passarem
uns dias diferentes e se protegerem
um pouco do calor intenso que se tem
verificado no interior da nossa região.
Mas a publicação do jornal nesta altura
permite-nos também a menção de outros
temas que consideramos merecedores de
destaque, uns por um lado positivo, outros,
infelizmente, pela sua característica altamente negativa e, outro ainda, por tudo
quanto significa de incerteza. Destaco naturalmente, na parte positiva, os sucessos
desportivos de Portugal, na parte negativa,
a onda de atentados que tem vindo a
acontecer na Europa e a decisão dos habitantes do Reino Unido que, embora por
pequena maioria, resolveram abandonar o
projeto da Europa comunitária como facto
gerador de incertezas relativamente ao
futuro, tanto do lado do reino Unido como
do lado da Europa mas, sem dúvida, com
o resultado imediato de enfraquecimento
do projeto comum Europeu.
Nas últimas semanas tivemos em Portugal grandes alegrias desportivas que,
como foi amplamente noticiado, nos

encheram de orgulho e levaram até ao
reconhecimento feito pelo Senhor Presidente da República, em nome do País
e dos Portugueses, a todos e a cada um
dos atletas que deram o contributo para
essas nossas alegrias.
Não sendo um adepto do futebol reconheço, contudo, o enorme impacto que
a modalidade tem, tanto pela motivação
que gera numa significativa maioria das
pessoas em quase todo o mundo, como
– não é possível ignorá-lo – pelo enorme
impacto económico que o futebol tem,
sendo hoje, sem dúvida alguma, uma
atividade cujo impacto económico é
global e enorme. Assim, naturalmente,
destaco a vitória da equipa Portuguesa
de futebol sénior que, pela primeira vez
na história da competição, conseguiu
dar-nos a alegria de vencer em Paris e
dar a Portugal o título de Campeão Europeu que, merecidamente, ostentará pelo
menos durante os próximos quatro anos.
O futebol é, pela sua característica intrínseca, uma modalidade de jogo coletivo e
tendo sido Portugal ao longo dos tempos
um berço de jogadores com características individuais que os fizeram destacar
como estrelas a nível planetário, não
tinha nunca conseguido fazer com que
o contributo desses talentos individuais
permitisse formar uma equipa que, sustentada nesse mesmos talentos, formasse um coletivo ganhador. Conseguiu-o
desta vez e foi fantástico ver a entrega
ao coletivo desses nossos atuais talentos o que lhes permitiu a vitória de que
tanto nos orgulhamos e levou a que, um
pouco por todo o Mundo, Portugueses e
outros cidadãos nossos amigos – estou,
por exemplo, a lembrar-me de Xanana
Gusmão em Timor – celebrassem efusivamente essa vitoria, que há muito
rondava a nossa porta mas acabava
sempre por fugir.
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“Eu tenho um sonho”
TEATRO
BUS vai
operar em
Itália
texto text Javier Fuentes

O
C

erca de 75 pessoas viajaram até ao município Esquivias, em Toledo, para o 1°
Congresso Nacional & Internacional do
TEATRO BUS, que contou com a presença
do Presidente da Comissão Nacional de
Transportes Rodoviários, o Diretor-Geral Adjunto de
Análise, Gestão e Inovação do Transporte Rodoviário do
Ministério do Desenvolvimento, os responsáveis pelas
sucursaisde City Sightseeing em Nápoles e Roma,
assim como o Director Adjunto da sua sede.
Vários colegas da ARRIVA Portugal, Espanha e Itália
estiveram presentes, assim como o ex-CEO da ARRIVA
e “Business Angel” do TEATRO BUS, David Martin.
Durante o dia tivemos surpresas inesperadas para o
público participar, com Hamlet, Don Quixote, mágicos,
músicos e até mesmo um artista de cabaré para animar
este congresso muito dinâmico e diferente. O impacto
dos meios de comunicação no evento também foi relevante, que contou com a presença de vários orgãos de
comunicação, equipas de televisão regionais e a rádio
nacional espanhola.
Javier Fuentes, o inventor do TEATRO BUS, disse: “Desde o primeiro dia, que eu via o TEATRO BUS como um
projeto viável, e que, por causa de sua exclusividade,
poderia ser exportado com relativa facilidade. O meu
sonho é ter o TEATRO BUS em todas as cidades de
Espanha e nas principais cidades do mundo”.

“I have a dream”
About 75 people travelled to the Toledo municipality
of Esquivias for the First National & International
Congress of TEATRO BUS, which was attended by the
President of the National Committee of Road Transport,
the Deputy Director General of Analysis, Management
and Innovation of Road Transport from the Ministry
of Development, the heads of the branches of City Sightseeing in Naples and Rome, as well as the Deputy
Director of its headquarters. Several colleagues from
ARRIVA Spain, Portugal and Italy were in attendance,
as well as former ARRIVA CEO and “Business Angel”
of TEATRO BUS, David Martin.
During the day there were unexpected surprises for the
audience to participate in, with Hamlet, Don Quixote,
magicians, musicians and even a cabaret artist to liven
up what was a very dynamic and different congress. The
media impact of the event was also substantial, with
numerous media outlets, regional television crews and
Spanish national radio in attendance
Javier Fuentes, the inventor of TEATRO BUS, said:
“From the first day, I imagined TEATRO BUS as a
viable project which, because of its exclusivity, could
be exported relatively easily. My dream is to have
TEATRO BUS in every city in Spain and in the largest
cities in the world.”

projeto TEATRO BUS da ARRIVA anunciou
este mês que vai começar a operar na
cidade de Turim, em Itália, com o apoio
da SADEM.
A ARRIVA Esfera (a equipa central da TEATRO BUS) fornecerá a informação técnica, comercial
e logística às equipas comerciais e operacionais em
Turim, cuja gestão está a cargo de Francesco Proto,
Barbara Ferrero e Chiara Coppolecchia. O veículo do
TEATRO BUS (Setra) será entregue em breve e será
adaptado para a área de Turim. Javier Fuentes Ramirez,
o criador do TEATRO BUS, disse: “Só de imaginar o
TEATRO BUS a operar nas ruas de um país tão cultural como é a Itália enche-me de orgulho e felicidade.
Estou convencido de que este projeto irá ajudar e será
bem-sucedido em Turim”.

TEATRO BUS to launch
services in Italy
ARRIVA’s Theatre Bus project, TEATRO BUS, has announced it will launch services in Torino City in Italy
this month, in support with SADEM.
ARRIVA Esfera (the central TEATRO BUS team) will
give technical, commercial and logistical information
to the commercial and operational teams in Torino,
which is managed by Francesco Proto, Barbara Ferrero
and Chiara Coppolecchia. The TEATRO BUS vehicle (a
Setra) will be delivered shortly and will be customised
to the area of Torino.
Javier Fuentes Ramirez, the creator of TEATRO BUS,
said: “Just to imagine TEATRO BUS operating in the
streets of such a cultural country as Italy fills me with
pride and happiness. I am convinced that this project
will help and be successful in Torino.”
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Barcelona
vai ter
TEATRO
BUS
texto text Javier Fuentes

O

projeto TEATRO BUS da ARRIVA anunciou
que vai começar a operar em Barcelona
depois de assinar a sua primeira concessão na sexta-feira, 6 de maio.
Ao confirmar a sua presença geográfica
numa das mais importantes cidades de Espanha, o
TEATRO BUS acrescentará valor à cidade, ao proporcionar importantes possibilidades para o turismo, cultura,
negócios e lazer - especialmente com o crescimento
na área do turismo que se tem vindo a verificar em
Barcelona nos últimos anos.
Com o novo modelo de concessão através de uma
empresa fora do setor dos transportes assistimos a
uma nova etapa deste negócio no que se refere ao seu
crescimento estratégico, que vem no seguimento do
recente lançamento destes serviços em Sevilha.
Javier Fuentes, o criador do TEATRO BUS, disse: “O
TEATRO BUS continua o seu crescimento contínuo.
Vê-lo agora numa cidade estratégica como é Barcelona
enche-me de orgulho e felicidade, tanto do ponto de
vista empresarial como do pessoal”.

Theatre Bus to launch services
in Barcelona
ARRIVA’s Theatre Bus project, TEATRO BUS, has
announced it will launch services in Barcelona after
signing its first concession on Friday 6 May.
By confirming its geographical presence in one of the
most important cities in Spain, TEATRO BUS will add
value to the city by providing enormous possibilities for
tourism, culture, business and leisure - particularly with
a recent boom in tourism in Barcelona in recent years.
The new model of concession through a non-transport
business sees the business take a new step in its strategic
growth, and follows recently launched services in Seville.
Javier Fuentes, the creator of TEATRO BUS, said: “TEATRO BUS continues its steady growth. Seeing it now in
such a strategic city as Barcelona fills me with pride
and happiness, both from a business and personal
point of view.”

Conferência: Pessoas
e Comunicação ARRIVA
texto text Lee Coleman

N

a terça-feira, 19 de abril, mais de 70 funcionários ARRIVA vindos de toda a Europa
reuniram-se em Praga, na República Checa, para a primeira Conferência Pessoas e
Comunicação ARRIVA.
Organizada pela Diretora de Assuntos Empresariais,
Alison O’Connor, o evento de dois dias reuniu colegas
dos nossos departamentos de RH, Comunicação e
Business Change (Mudança Empresarial), com a conferência a oferecer aos participantes a oportunidade de
ficar a saber mais sobre o futuro da ARRIVA, a forma
como cada um pode desempenhar o seu papel e, mais
importante, como podemos todos nós desempenhar
um papel ainda mais forte, juntos.
Uma vez que um dos nossos pilares estratégicos é desenvolver uma força de trabalho talentosa e que faz uso da
tecnologia disponível, os participantes foram convidados
a participar na conferência usando iPads e a cada um
individualmente foi-lhe dado o seu próprio dispositivo
pessoal para tirar notas, comentar e colocar questões aos
oradores, incluindo a Manfred Rudhart, CEO da ARRIVA.
Apesar da sua agenda bastante preenchida, Manfred
jantou com os participantes e participou no segundo
dia da conferência onde partilhou as suas reflexões
sobre os seus primeiros 100+ dias e expressou a sua
visão para o futuro da ARRIVA. Manfred respondeu
ainda a questões colocadas através dos iPads e a
questões da plateia durante uma animada e enérgica
sessão de P&R. Ao final do dia, os nossos colegas da
ARRIVA República Checa, Ivo Novotny e Dana Tomášová, organizaram uma competitiva caça ao tesouro no
centro histórico de Praga, antes da chegada aos Jardins
Zofin, nas margens do rio Vltava, para o jantar, onde
Daniel Adamka, Diretor-Geral da ARRIVA República
Checa, recebeu os convidados.
Alison comentou: “Conseguir reunir todos os nossos colegas dos departamentos de RH, Comunicação e Business
Change, pela primeira vez, na mesma sala foi inspirador,
da mesma forma que foi ótimo ver os participantes a sair
da conferência cheios de energia e a saber que, juntos,
desempenhamos um papel fundamental na construção
do futuro da ARRIVA. Obrigada também aos nossos
colegas checos, que foram uns anfitriões fantásticos”.
“Estes são tempos emocionantes para a ARRIVA e para
o setor dos transportes. A tecnologia e as exigências
dos consumidores mudam quase que diariamente, o
que traz grandes oportunidades para ARRIVA. Face a
este novo mundo de pessoas em movimento, a ARRIVA

está a melhorar o seu desempenho e a intensificar o
ritmo. Ter as melhores pessoas e uma boa comunicação é essencial para o sucesso da ARRIVA”.

ARRIVA People and
Communications Conference
On Tuesday 19 April, over 70 ARRIVA employees from
across Europe gathered in Prague, Czech Republic for the
first ever ARRIVA People and Communications Conference.
Hosted by Director of Corporate Affairs, Alison O’Connor,
the two day event brought together colleagues from our
HR, Communications and Business Change functions,
with the conference offering delegates the opportunity
to find out more about what the future holds for ARRIVA,
how they can play their part, and most importantly how
we can all play an even stronger part, together.
With one of our key strategic pillars to develop a talented
and technology enabled workforce, delegates were invited to participate in the conference using iPads and were
each given their own personal device to make notes, give
feedback and ask questions of the speakers, including
ARRIVA CEO Manfred Rudhart.
Despite his busy schedule, Manfred joined delegates
for dinner and then attended Day 2 of the conference to
offer his reflections during his first 100+ days and share
his vision for ARRIVA’s future. As well as answering
questions posted on the iPads, Manfred also took questions from the floor during a lively and energetic Q&A
session. In the evening, our ARRIVA Czech Republic
colleagues Ivo Novotny and Dana Tomášová arranged a
competitive treasure hunt through Prague’s Old Town,
before arriving at the Zofin Garden along the banks of
the River Vltava for dinner, where ARRIVA Czech Republic MD, Daniel Adamka welcomed guests on ARRIVAl.
Alison said: “To have all our HR, Comms, and Business
Change colleagues together in a room for the first time
was inspiring and it was great to see delegates leaving the
conference feeling energised knowing that, together, we
have a key role to play in shaping ARRIVA’s future. Thank
you also to our Czech colleagues who were fantastic hosts.
“These are exciting times for ARRIVA and the transport
industry. Technology and customer demands change
seemingly daily, and this brings great opportunity for
ARRIVA. In the face of this new world of moving people,
ARRIVA is raising its game and stepping up the pace.
Having the best people and great communication is
essential to ARRIVA’s success.”
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TST apoia equipa
da primeira liga de voleibol

A

TST apoia uma das equipas
da primeira liga de voleibol
feminino como transportador oficial. Esta equipa é
constituída principalmente
por jovens da Escola Pedro Eanes Lobato, lideradas por dois treinadores que
orientam a equipa com grande determinação e dedicação.
A este propósito, José Sá Guimas, administrador da TST, disse: “Estamos muito
orgulhosos por apoiá-los, dado que são
a única equipa ao sul de Lisboa a ter
alcançado a primeira liga feminina nos
últimos 75 anos.”
A Escola Pedro Eanes Lobato está a
revelar-se cada vez mais como uma das
grandes referências desportivas tanto a
nível do desporto popular como a nível do
desporto federado, principalmente no que
diz respeito ao voleibol, modalidade que
tem crescido imenso nos últimos tempos.

Os Lobatos Volley, que melhoraram
muito a qualidade do seu corpo técnico que é constituído praticamente
na sua totalidade por professores de
educação física com reconhecido percurso enquanto atletas e treinadores na
modalidade, estão este ano com mais
de 100 atletas distribuídos por diversas
categorias, nomeadamente minis A e
B, infantis, iniciadas, cadetes, juvenis
e seniores.

TST supports premier
league volleyball team
TST supports one of the teams of the
women’s volleyball premier league as
their official carrier. This team consists
mainly of young people from the Pedro
Eanes Lobato School, led by two coaches
who coordinate the team with great
determination and dedication.

In this regard, José Sá Guimas, TST director, said: “We are very proud to support
them as they are the only team south
of Lisbon to be in the women’s premier
league in the last 75 years.”
The Pedro Eanes Lobato School is
increasingly proving to be one of the
great sports references both in the
popular and federal sports, especially
when it comes to volleyball, a type of
sport that has grown immensely in
recent times.
Lobatos Volley, which has greatly improved the quality of its technical staff,
consists almost entirely of physical
education teachers with recognized
experience as athletes and coaches in
this kind of sport, and count this year
with more than 100 athletes spread over
several categories, including minis A
and B, youths, beginners, cadets, juniors
and seniors.

“

Esta equipa
é constituída
principalmente
por jovens da
Escola Pedro
Eanes Lobato,
lideradas
por dois
treinadores
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“

O serviço contínuo
transporta os visitantes até
ao parque em 30 minutos.
Os autocarros são de piso
rebaixado e equipados
com ar condicionado
proporcionando condições
agradáveis para quem viaja. A
ARRIVA tem pessoal a tempo
inteiro a fornecer todas as
informações necessárias”.

Serviço da ARRIVA Holanda
em plena expansão
texto text Maaike Visser

T

odos os anos, nos Países Baixos, entre
março e maio, milhares de pessoas visitam
o Parque do Keukenhof, que literalmente
significa “jardim da cozinha”, para ver 7
milhões de bolbos em flor na Primavera
(incluindo 800 variedades de tulipas). Durante os últimos 66 anos, o Keukenhof tornou-se numa atração
conhecida mundialmente, que contou com mais de
236.000 visitantes só no primeiro ano.
A ARRIVA Holanda transporta diariamente milhares de
pessoas entre Leiden, o aeroporto de Schiphol e Lisse para
visitar o parque, o que ao longo dos anos se tornou um
serviço bastante rentável para ARRIVA. E os nossos clientes também apreciam este serviço. Durante a exposição,
os passageiros do Keukenhof Express deram à ARRIVA a
classificação, em média de 8 em 10, para o serviço, já a
satisfação das principais partes interessadas a nível local,
incluindo a província da Holanda do Sul, o Keukenhof,
Schiphol e Leiden, foi bastante positiva.
Há duas semanas, cerca de 10.000 pessoas visitaram a
famosa Flower Parade (cortejo de flores) na região com
nossos autocarros, 25 autocarros a transportar pessoas
entre Schiphol e o Keukenhof. Uma dessas pessoas que
viajou a bordo destes autocarros foi o Responsável de
Marketing e Comunicação da ARRIVA Portugal, Marco
António, que disse: “Fui este ano, e com certeza, vou voltar.
A ARRIVA é a melhor opção para uma visita. Desde que
o Keukenhof abre ao público, a ARRIVA opera quatro

serviços sazonais especiais entre o parque e o aeroporto
de Amesterdão ou aeroporto de Schiphol, a estação de
comboios central de Amesterdão, e a estação de comboios central de Leiden.
O serviço contínuo transporta os visitantes até ao parque
em 30 minutos. Os autocarros são de piso rebaixado
e equipados com ar condicionado proporcionando
condições agradáveis para quem viaja. A ARRIVA tem
pessoal a tempo inteiro a fornecer todas as informações
necessárias e os autocarros que operam este serviço
têm uma decoração específica o que os torna facilmente
identificáveis”.
“Se não foi este ano, marque na sua agenda para o próximo ano. A ARRIVA é, de certeza, a melhor maneira para
estar perto de uma das mais belas flores do mundo, provavelmente para a maioria dos nossos colegas holandeses”.

ARRIVA Netherlands service
in full bloom
Every year in the Netherlands thousands of people travel
to Keukenhof, meaning “kitchen garden”, between March
and May to see 7 million spring-flowering bulbs (including
800 varieties of tulips). During the last 66 years Keukenhof has grown into a world-famous attraction, with over
236,000 visitors in the first year alone.
ARRIVA Netherlands transport thousands of people
each day between Leiden and Schiphol airport to Lisse to

visit the park, which over the years has become a highly
profitable service for ARRIVA. And our customers seem
to appreciate the service as well. For the duration of the
exhibition, passengers from the Keukenhof Express
scored ARRIVA 8 out of 10 on average for service, while
satisfaction amongst our key local stakeholders, including
the Province of South Holland, Keukenhof, Schiphol and
Leiden, was extremely positive.
Two weeks ago, around 10,000 people visited the famous
Flower Parade in the region with our buses, with 25 buses
transporting people between Schiphol and Keukenhof.
One of those travelling on board was ARRIVA Portugal’s
Marketing Manager, Marco Antonio who said: “I went this
year, and for sure, I will return. ARRIVA is the best way
to go for a visit. Since Keukenhof opens to the public,
ARRIVA operates four special seasonal services to the
park from places like, Amsterdam Airport or Schiphol
Airport Rail Central or from the Leiden Train Central. The
continuous service takes the visitors to the park in 30 minutes. Buses are low floor and air conditioned providing
pleasant conditions for those travelling. ARRIVA have full
time staff providing all the information you need and the
buses operating the service have a dedicated decoration
so are easily identifiable.”
“If you missed this year, put in your agenda for next year.
ARRIVA for sure is the best way to be close to one of the
most beautiful flowers in the world, probably with most
for our Dutch colleagues.”
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internacional
texto text Manuel Oliveira / Juan Macías Troyano (médico e
escritor)
fotografias photos D.R.
tradução translation Joana Morais Almeida , Tânia Jorge

ARRIVA:
arte e calor humano

N

o dia 11 de Maio tive o grato
prazer de receber nas nossas
instalações de Guimarães
um grande amigo Espanhol,
o José Luis Pertierra, que
conheci nos finais da década de 70, tornando-se, assim, no primeiro dos meus
bons amigos Espanhóis.
O Pertierra , sendo formado em Direito, desenvolveu toda a sua atividade no setor dos
transportes de passageiros como Diretor da
Fénebus, uma muito importante federação
de transportes de passageiros que, sem
qualquer margem para dúvidas, deu um
enorme contributo para o desenvolvimento
do sector na vizinha Espanha.
Nesta sua viagem a Portugal - País de que
sempre gostou muito e visita frequentemente – sendo uma viagem privada, vinha
acompanhado da sua esposa Trinidad e de
um outro casal que eu não conhecia.
Percebi então que se tratava do Médico e
Escritor Juan Macias, que vinha acompanhado da sua esposa Mari Carmen.
Não seria preciso serem amigos do meu
amigo Pertierra para, se tivesse a oportunidade de os conhecer noutra circunstância,
estabelecer com eles facilmente uma relação de amizade, tais são os valores porque
regem a sua vida e a simpatia de ambos.
Passados uns dias fomos surpreendidos
pela receção de um e-mail do Juan Macias em que nos enviava um artigo que
escreveu sobre a sua visita e aquilo que
observou da nossa empresa e que abaixo
publicamos.
A estes 4 amigos Espanhóis apresento os
agradecimentos e cumprimentos, tanto
pessoais como institucionais em nome
da empresa e deste jornal, que fica mais
enriquecido com o valor do artigo escrito
pelo visitante Espanhol.
On May 11th I had the great pleasure of
welcoming in our premises in Guimarães
a great Spanish friend, José Luis Pertierra,
who I met in the late 70s, becoming thus the
first of my good Spanish friends.
Pertierra, who graduated in Law, developed

all his activity in the passenger transport
sector as Director of Fénebus, a very important federation of passenger transport,
which without any room for doubt, made an
enormous contribution to the development
of the sector in Spain.
In this visit to Portugal – a country he has
always loved and that he often visits - being
it a private visit, he was accompanied by his
wife, Trinidad, and another couple I had not
met before.
I then realized it was the physician and
writer Juan Macias, who was accompanied
by his wife, Mari Carmen.
They did not have to be friends of my friend
Pertierra, if I had had the opportunity to
meet them on another occasion, it would
have been easy to establish a friendship,
due to the life values and friendliness of
both.
A few days later we were surprised by an
email from Juan Macias who sent us an
article he wrote about his visit and what
he observed in our company and that we
publish below.
To these four Spanish friends I would like to
thank and greet, both personally and institutionally on behalf of the company and this
newspaper, which is enriched with the value
of the article written by the Spanish visitor.
En el día 11 de mayo tuve el gran placer de recibir en nuestras instalaciones de Guimarães
un gran amigo español , José Luis Pertierra
, que conocí en los años 70 , convirtiéndose
así en lo primero de mis buenos amigos
españoles.
El Pertierra, siendo formado en derecho, desarrolló toda su actividad en el sector de los
transportes de pasajeros como Director de
la Fénebus, una muy importante federación
de transportes de pasajeros que, sin cualquier margen para dudas, dio una enorme
contribución para el desarrollo del sector en
la vecina España.
En esta su viaje a Portugal - País de que siempre le gustó muy y visita frecuentemente siendo un viaje privado, venía acompañado
de su esposa Trinidad y de un otra pareja

que yo no conocía. Percibí entonces que se
trataba del Médico y Escritor Juan Blandas,
que venía acompañado de su esposa Mari
Carmen.
No sería preciso sean amigos de mi amigo
Pertierra para, si tuviera la oportunidad de
los conocer en otra circunstancia, establecer
con ellos fácilmente una relación de amistad,
ales son los valores porque rigen su vida y la
simpatía de ambos.
Pasados unos días fuimos sorprendidos
por la entrada de un email de Juan Blandas
en que nos enviaba un artículo que escribió
sobre su visita y aquello que observó de
nuestra empresa y que abajo publicamos.
A estos 4 amigos Españoles presento los
agradecimientos y saludos, tanto personales como institucionales en nombre de la
empresa y de este periódico, que queda más
enriquecido con el valor del artículo escrito
por el visitante Español.

ARRIVA:
Arte e calor humano
Juan Macías Troyano (médico e escritor)

Dizem os historiadores que Portugal nasceu em Guimarães. Ora não é um mau
sítio para nascer. Este é daqueles lugares
onde Deus foi generoso na hora de repartir
a beleza. O resultado está à vista: uma
maravilha sem fim. Com o inconveniente
que isso tem para o visitante, que irá acumular impressões no olhar e na alma sem
conseguir dar resposta. O facto de que os
órgãos políticos distinguirem uma cidade
assim com o título de Cidade Património
da Humanidade deste ou daquele só serve
para reforçar o óbvio.
Cheguei até ali acompanhado por um
amigo daqueles que o acaso coloca no
nosso caminho de vez em quando. Estou
a referir-me a José Luís Pertierra, referência
obrigatória quando se fala de transporte de
passageiros em autocarro. Era, portanto,
óbvio que a estadia naquela bela cidade
teria que incluir uma visita à empresa que
presta serviços na área. Dirigimo-nos às
suas instalações, com as nossas respetivas
esposas, numa manhã chuvosa de Maio.

O que importava o mau tempo dizia eu cá
para mim, se se tratava de passar umas horas nos hangares e ver algumas atividades
próprias do setor tos transportes. É o que
se espera nestes casos.
No entanto, nem todos os casos são iguais,
como pudemos comprovar à chegada, e
mesmo antes. Porque a estrada, levemente
inclinada e recortada por prados férteis já
anunciava um destino em que tudo seria
funcionalidade. Anunciava beleza. E beleza
encontrámos. Beleza natural, a de um
campo verde sorrindo, com as vacas que
pastam indiferentes aos visitantes, com
árvores espalhadas pelas encostas suaves
que parecem contemplar admirados a outra beleza, a artificial que resulta da cabeça
e das mãos do homem. Refiro-me ao imponente edifício em vidro, a obra genial do
premiado arquiteto Ricardo Vieira de Melo.
A organização do espaço, a modernidade
e o aspeto prático presente em todos os
detalhes, montados com naturalidade na
beleza da paisagem circundante, tornaram
estas instalações administrativas de uma
empresa de autocarros no mais próximo
que se pode ter de uma obra de arte, mas
de arte humanizada.
Porque isso sim, humanidade não falta
ali, pois essa põe-na e impõe-na o mestre
de tudo aquilo, o seu diretor Manuel Oliveira. Bastava ver como durante a visita
às instalações a pequena comitiva era
recebida pelos funcionários, com atitudes
que demonstram um trabalho por gosto.
Como é difícil conseguir isto hoje em dia:
trabalhar com eficiência e satisfação em
partes iguais. O que para mim tem uma
explicação fácil. Na noite anterior, essa
outra surpresa que a minha boa sorte me
tinha me tinha presenteado na forma de
novo amigo, Amândio Oliveira, tinha-me
dito: Juan, sei o que as pessoas são pelos
seus olhos. Claro que sim. Para o confirmar
temos o seu irmão Manuel. Um simples
apertar de mão e vi no seu olhar um homem
que sonha realidades. Do olhar inteligente
de doçura portuguesa de Manuel emana
a humanidade que permeia o ambiente de
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José Luis Pertierra, Mari Carmen, Manuel Oliveira, Trinidad, Juan Macias

trabalho da ARRIVA em Guimarães. Estou
confiante que também deverá contagiar o
seu bom humor.
Não tenho qualquer interesse no mundo
dos autocarros. Mas devo confessar que,
assim que coloquei um pé no imenso
pátio onde descansam os autocarros da
ARRIVA, despertou dentro de mim aquele
menino que os Reis trouxeram como
prenda um autocarro de brinquedo. Da
mesma forma que Portugal começou em
Guimarães, foi com aquele Mercedes de
cor grená a branca que o meu hobby deu
os seus primeiros passos. Nas minhas
viagens de lazer, nos anos setenta, a
Inglaterra que eu tanto gosto, desloquei-me muitas vezes nos «ARRIVA». Desde
o primeiro momento que o colorido da
sua pintura me atraiu, vivo e elegante ao
mesmo tempo. A sua cor água-marinha é
como um brilho alegre na paisagem enevoada da ilha. Mas, como acontece muitas
vezes com as mulheres bonitas, essa cor
que não é verde nem azul apresenta uma
dificuldade: é impossível captar a sua cor
exata na fotografia. Talvez a experiência de
Marco Lindo tenha estado perto de o conseguir nas fotos lisonjeiras que nos tirou.
Mas isso não importa muito. Aproveitei
como uma criança a contemplar daqueles
autocarros maravilhosos acariciados pela
chuva fina de maio. E na memória do
coração vem para Espanha o reino gentil
e bem-humorado de Manuel, o mestre da
ARRIVA em Guimarães.

ARRIVA:
Art and human warmth
Juan Macías Troyano (doctor and writer)

Historians say Portugal was born in Guimarães. Indeed it is not a bad place to be born.
This is one of those places where God was
generous when it came the time to share
beauty. The result is plain to see: an endless
wonder. With the inconvenience that this
has for the visitor, who will gather impressions in the look and soul, unable to react.
The fact that political bodies awarded a city
like this with the title of World Heritage City

of this or that only reinforces the obvious.
I arrived there accompanied by a friend
of that type of friends that chance puts in
our way from time to time. I am referring
to José Luis Pertierra, a benchmark when
it comes to passenger transport by bus. It
was, therefore, obvious that the trip to this
beautiful city would have to include a visit
to the company that provides services in
the area. We headed to its premises, with
our wives, on a rainy May morning. Who
cared about bad weather, I said to myself, if
it was to spend a few hours in the hangars
and see some the typical activities of the
transport company. It is what it is expected
in these cases.
However, not all cases are the same, as we
could witness upon ARRIVAl, and even before. Because the road, gently sloping and
cut by fertile meadows, already announced
a destination where everything would be
functionality. It announced beauty. And
beauty we found. Natural beauty, like a
green field smiling, with cows grazing indifferent to visitors, with trees scattered in the
gentle slopes that seemed to contemplate
amazed the other beauty, the artificial one
resulting from the thought and the hands
of man. I am referring to the imposing glass
building, the brilliant work of the award-winning architect, Ricardo Vieira de Melo.
The organization of space, the modernity
and the practical aspect present in every
single detail, assembled in a natural way
in the beauty of the surrounding landscape,
turned these administrative premises of a
bus company into the most similar to a work
of art you can have, but humanised art.
Because yes, there is plenty of humanity
there, that is shown and imposed by the
master of all that, its director Manuel Oliveira. It clearly showed during the site visit
where the small entourage was received by
employees, with attitudes that demonstrate
pleasure in the work done. How difficult is
to see that these days: work with efficiency
and satisfaction in equal parts. For me
this is easy to explain. The previous night,
that other surprise that my good luck had

already brought me in the form of a new
friend, Amândio Oliveira, had told me: Juan,
I know what people are through their eyes.
Of course. And to confirm that we have
his brother Manuel. A simple handshake
and I saw in his eyes, a man who dreams
realities. From the intelligent, full of Portuguese sweetness look of Manuel emanates
humanity that permeates the workplace of
ARRIVA in Guimarães. I am confident his
good mood is also contagious.
I have no interest in the world of buses.
But I must confess that the moment I
stepped foot on the huge courtyard where
ARRIVA buses rest, that little boy to whom
the Kings had brought a toy bus as a gift,
awoke in me. The same way as Portugal
began in Guimarães, it was with that dark
red and white Mercedes that my hobby
took its first steps. In my leisure trips, back
in the seventies, to England that I love so
much, I often travelled on ‘ARRIVA’. From
the first moment the colour of its painting
attracted me, lively and elegant at the
same time. Its aquamarine colour is like
a merry twinkle in the misty landscape of
the island. But as it often happens with
beautiful women, this colour that is neither green nor blue, presents a difficulty:
it is impossible to capture its exact tone in
a photo. Maybe the experience of Marco
Lindo has been close to capture it in the
flattering pictures he took. But that does
not matter much. I have enjoyed it like
a child, contemplating those wonderful
buses caressed by the light rain of May.
And in the memory of the heart comes
back to Spain the gentle and humorous
reign of Manuel, the master of ARRIVA
in Guimarães.

ARRIVA:
Arte y calidez humana
Juan Macías Troyano (médico y escritor)

Dicen los historiadores que Portugal nació
en Guimaraes. Pues no es mal sitio para
nacer. Es este uno de esos lugares en los
que a Dios se le fue un poco la mano a la
hora de repartir la belleza. El resultado, a la
vista queda: la maravilla que no cesa. Con el
inconveniente que eso tiene para el visitante,
al que se le acumulan las impresiones en la
retina y en el alma hasta no dar abasto. El
que los organismos políticos distingan a una
ciudad así con el título de Ciudad Patrimonio
de esto o de aquello no sirve sino para reforzar la obviedad.
Hasta allí llegué acompañando a un amigo
de esos que el azar te regala de tarde en tarde.
Me refiero a José Luís Pertierra, referencia
obligada en España cuando se habla del
transporte de viajeros en autobús. Era lógico, pues, que la estancia en la bella ciudad
llevara consigo una visita a la empresa que
presta servicio en la zona. Hacia sus instalaciones nos encaminamos con nuestras
respectivas esposas aquella mañana lluviosa
de mayo. Qué importaba el mal tiempo, me
decía yo, si de lo que se trataba era de pasar
unas horas en algunas naves industriales
con su correspondiente inmueble adosado
que albergaría las oficinas, talleres y otras
funcionalidades propias del transporte. Es
lo que cabe esperar en estos casos.

Pero no todos los casos son iguales, como
ya se pudo comprobar a nuestra llegada, e
incluso antes. Porque la carretera, en suave
pendiente y festoneada por jugosos prados,
ya anunciaba un destino en el que no todo
había de ser funcionalidad. Anunciaba belleza. Y belleza encontramos. Belleza natural ,
la de un campo de verde sonrisa, con vacas
que pastan indiferentes a las visitas, con
árboles diseminados por las suaves laderas
que parecen contemplar admirados la otra
belleza, la artificial que sale de la cabeza
y de las manos del hombre. Me refiero al
imponente edificio de cristal, la obra genial
del laureado arquitecto Ricardo Vieira de Melo.
La distribución de las dependencias, la modernidad y el practicismo presente en todos
los detalles, ensamblados con naturalidad en
la hermosura del paisaje circundante, han
convertido aquí las instalaciones administrativas de una empresa de autobuses en lo
más cercano que pueda haber a una obra
de arte, pero de arte humanizado.
Porque eso sí, humanidad no falta allí, que
esa la pone y la impone el artífice de todo
aquello, su director Manuel Oliveira. Sólo
había que ver cómo la breve comitiva, en el
recorrido por las dependencias, era saludada
por los empleados con manifestaciones que
denotan un trabajar a gusto. Qué difícil es
eso hoy en día: trabajar con eficiencia y satisfacción a partes iguales. Lo cual tiene para
mí una fácil explicación. La noche antes,
ese otro obsequio que mi buena suerte me
había deparado en forma de nuevo amigo,
Amandio Oliveira, me había dicho: Juan,
conozco lo que son las personas por sus
ojos. Naturalmente que sí. Para corroborarlo, ahí está su hermano Manuel. Nada más
estrechar su mano aprecié en él la mirada
de un hombre que sueña realidades. De la
mirada inteligente de dulzura portuguesa
de Manuel emana la humanidad que impregna el ambiente laboral de ARRIVA en
Guimaraes. Confío en que también sabrá
contagiar su buen humor.
Ningún interés me vincula al mundo del
autobús. Pero debo confesar que, nada más
poner pie en el inmenso patio donde descansan los de ARRIVA, resucitó dentro de mí
aquel niño al que los Reyes le trajeron un
autobús de juguete. Al igual que Portugal
comenzó en Guimaraes, con aquel Mercedes granate y blanco dio sus primeros
pasos mi afición. En mis viajes de placer,
ya sesentón, a la Inglaterra que tanto me
gusta me desplacé muchas veces en los
“ARRIVA”. Desde la primera vez me atrajo
el colorido de su pintura, vivo y elegante a
la vez. Su color aguamarina es como un
alegre destello en el paisaje brumoso de la
isla. Pero, como suele pasar con las mujeres
hermosas, ese color ni verde ni azul presenta una dificultad: es imposible captar
su tonalidad exacta en fotografía. Quizás la
pericia de Marco Lindo ha estado cerca de
conseguirlo en las halagadoras fotos que
nos hizo. No importa demasiado. Yo disfruté
como un chiquillo con la contemplación de
aquellos preciosos autobuses acariciados
por la fina lluvia de mayo. Y en la memoria
del corazón viene para España el señorío
bondadoso y bienhumorado de Manuel,
la mano maestra de ARRIVA en Gimaraes.
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ambiente
texto Laboratório da Paisagem Guimarães
e Marco António Lindo
fotografias Marco António Lindo

Green Weekend: um sucesso!
Um sucesso. É desta forma que se pode avaliar a primeira edição da Green Weekend que, ao longo de dois dias (4 e 5 de
junho), levou até ao “coração” verde da cidade o ambiente nas suas mais variadas formas. Investigação científica, educação
ambiental, gastronomia, cultura e desporto juntaram-se no “Bosque Urbano” de Guimarães para mostrar que o futuro pode
e deve ser mais sustentável e mais verde.

P

romovido pelo Município de
Guimarães e pelo Laboratório da Paisagem, a Green
Weekend, inserida na preparação da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020, juntou
33 parceiros e recebeu a visita de muitos
milhares de pessoas ao longo dos dois
dias do evento. Motivos não faltaram. A
iniciativa contou com, por exemplo, com
uma feira de produtos biológicos e uma
zona de restauração, onde os visitantes
puderam degustar algumas iguarias em
mesas de paletes e sentados em fardos
de palha.
Várias empresas e instituições estiveram
também representadas com o seu próprio
stand, como o Laboratório da Paisagem
que na ocasião aproveitou para divulgar
alguns dos projetos científicos que está
a desenvolver, bem como mostrar algumas das suas atividades no âmbito da
educação ambiental. Conhecer algumas
espécies invasoras do Rio Selho ou macroinvertebrados recolhidos no âmbito
do projeto de monitorização da Ribeira de
Costa/Couros foram alguns dos exemplos
que fizeram a delícia dos mais novos.
Já a Vimágua mostrou uma membrana
de ultrafiltração, que serve para o tratamento da água e proporcionou aos
mais novos algumas atividades pedagógicas. A Vitrus Ambiente apostou na

representação da sua casa e nos vários
serviços que presta aos vimaranenses e
a Resinorte sublinhou a importância da
reciclagem. A CP – Comboios de Portugal
mostrou aos visitantes os seus serviços,
num fim de semana onde para celebrar
o ambiente reduziu o custo da viagem
entre Guimarães e o Porto para apenas
dois euros. A Taipas Termal promoveu os
seus cosméticos, constituídos essencialmente por água termal e por ingredientes
simples e sem produtos químicos. O
Centro Ciência Viva de Guimarães apresentou o Curtir Ciência com as algumas
experiências que os visitantes podem
encontrar nas suas instalações. Também
as Tintas Compinta marcaram presença,
mostrando que também a este nível há
uma preocupação cada vez maior com a
sustentabilidade, com os seus produtos
“verdes”, desenvolvidos com as mais
recentes e inovadoras tecnologias, todas
amigas do ambiente. A AVE – Associação
Vimaranense para a Ecologia esteve presente, com uma mostra de fotografias
das suas atividades de sensibilização ambiental enquanto que a aplicação My City,
que permite aos cidadãos vimaranenses
reportar ocorrências relacionadas com o
espaço público do concelho, informando
a Câmara Municipal de Guimarães das
mais variadas situações através de um
dispositivo móvel. Finalmente, o núcleo

de Guimarães do Corpo Nacional de
Escutas, montou acampamento na
Alameda e mostrou, entre outras coisas,
como funciona um forno solar.
Ao longo dos dois dias o “Bosque Urbano” de Guimarães contou com diversas
palestras e até workshops de cozinha,
atividades físicas diversas, como percursos pedestres, pilates ou zumba e viagens
no primeiro autocarro português 100%
elétrico, que realizou os seus primeiros
quilómetros na Cidade Berço e que
circulará, a breve trecho, ao serviço dos
Transportes Urbanos, como anunciou o
Presidente do Município de Guimarães,
Domingos Bragança, na abertura do
evento. A peça “A Viagem”, que tem feito
as delícias dos estudantes vimaranenses,
também estacionou junto ao Jardim da
Alameda, para várias sessões onde a
temática ambiental dá o mote para quase
uma hora de teatro. A música também
animou os visitantes. No sábado à noite
atuaram vários jovens vimaranenses do
Clube da Música.com, enquanto que no
domingo à tarde o coreto encheu com
as músicas dos também vimaranenses
Foot Drumming.
AMADEU PORTILHA, VICEPRESIDENTE E VEREADOR DO
AMBIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIMARÃES

“O objetivo foi conseguido. Quando
decidimos fazer esta iniciativa no centro
da cidade, queríamos trazer o trabalho
e a mensagem deste grande desígnio
que queremos atingir, que é um dia ter
condições para que Guimarães possa ser
Capital Verde Europeia.
Nestes dois dias procuramos mostrar às
pessoas um pouco do trabalho que está a
ser feito, muito dele no recato dos nossos
gabinetes, sabendo que, com algumas
alterações no comportamento, podemos
ajudar a mudar o Mundo. Pequenos gestos que podem ajudar a mudar também a
nossa cidade, que já é fantástica a tantos
níveis, mas também aqui pode nascer um
exemplo de uma cidade que se preocupa
com a sustentabilidade ambiental”.
ISABEL LOUREIRO, COORDENADORA
EXECUTIVA DA CANDIDATURA DE
GUIMARÃES A CAPITAL VERDE
EUROPEIA
“Foram dois dias fantásticos para Guimarães e para o ambiente, que sublinham
a importância do caminho que estamos
a percorrer na preparação da candidatura a Capital Verde Europeia. A adesão
dos vimaranenses a esta iniciativa
demonstra que o concelho percebe a
importância do caminho que estamos a
trilhar, um caminho difícil mas que com
o envolvimento de todos nos encherá
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Laboratório
da Paisagem

E
de orgulho no futuro. Mais importante
do que o objetivo final é tornarmos
Guimarães num concelho ainda mais
apetecível para viver, respeitando o seu
passado mas tornando-se num território
virado para o futuro e que responde da
melhor forma às exigências que nos
colocam”.
JORGE CRISTINO, PRESIDENTE
DO CONSELHO DIRETIVO DO
LABORATÓRIO DA PAISAGEM
“Este foi mais um evento importante
para Guimarães na sua afirmação como
um concelho que procura a sustentabilidade ambiental. Foi igualmente uma
iniciativa estratégica para o Laboratório
da Paisagem e para a sua missão enquanto instituição com um forte cariz
de educação ambiental mas também
enquanto instituição de investigação e
desenvolvimento (I&D) na área da sustentabilidade. Estes eventos são sempre
importantes para demonstrarmos um
pouco daquele que tem sido o trajeto do
Laboratório da Paisagem e dos projetos
científicos que temos em execução e que
reforçam a importância da aposta na I&D
que Guimarães tem feito, e neste caso
com a parceria sempre importante de
duas instituições de prestígio como são a
Universidade do Minho e a Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro.”

TEATROBUS
no Green Weekend

Integrado no programa diário do Green Weekend estava a apresentação da peça “A
Viagem”.
No decorrer das atividades foram feitas 6 representações, que estiveram a cargo da
Mariana Costa, Mário Alberto Pereira e Raquel Silva.
Os atores “residentes” desta peça deram a conhecer a uma plateia atenta de crianças
o “Maldisposto” e o “Fumaça”. As crianças saíram mais conscientes dos riscos da
poluição e de algumas medidas a tomar para a evitar e para tornar o mundo melhor,
mais limpo, mais respirável.

m tempos, passar por aqui
era uma tristeza. Fábricas e
oficinas abandonadas, um
espaço que estando ali junto
ao rio Selho, com um cenário
circundante lindo e com a recente Veiga
de Creixomil reabilitada, tinha um aspecto desolador. Este era, definitivamente,
um espaço a recuperar. E foi isso que,
felizmente, aconteceu.
O entretanto criado Laboratório da
Paisagem é um espaço que hoje consagra a promoção do conhecimento e a
inovação, a investigação e a divulgação
científica, contribuindo para uma ação
integrada e participada das políticas
ambientais e do Desenvolvimento Sustentável.
Como já referimos, de uma antiga instalação fabril, nasceu comprovadamente
a vontade de, combinando um trabalho
multidisciplinar, pensar e difundir ações
e metodologias que contribuem para
a construção de cidades ecológicas e
sustentáveis, promovendo a qualidade
de vida e o desenvolvimento sustentável
em meio urbano.
Este é um espaço de produção de conhecimento, ao mesmo tempo um espaço
público aberto à sociedade civil, onde
o Laboratório da Paisagem tenta ser
também, por excelência, um espaço de
lazer e encontro, contribuindo para a
reabilitação e revitalização da Veiga de
Creixomil onde está inserido.
O edifício dispõe de uma área total de
1263m2, sendo dos quais 993,42m2
de área coberta e 269,55m2 de área
descoberta, tendo uma série de salas
disponíveis não só para o seu serviço,
como para eventos externos.
Na Rua da Ponte Romana, em Creixomil,
é só descer a rua e apreciar, o Laboratório e a paisagem.
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A

ambiente
texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

e.City Gold,
o autocarro
ambiental
A CAETANO desenvolveu o e.City Gold, um autocarro urbano
totalmente elétrico que responde à necessidade de redução
não só do consumo de energia no setor dos transportes,
como das emissões CO² nas cidades.

A

construção deste autocarro resulta da combinação
entre a conceituada experiência no desenvolvimento
de autocarros urbanos com
carroçaria em alumínio, e a nova geração de veículos CAETANO com motorização eco-friendly.
Com uma elevada capacidade de lotação
e adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, o e.City Gold destaca-se
pelas zero emissões e silêncio, apresentando um design com um padrão
estético suave.
Os travões de disco à frente e atrás, com
sistema de controlo eletrónico WABCO

EBS3 4S, tem travagem regenerativa, o
que permite que a energia elétrica gerada durante a travagem seja armazenada
nas baterias.
A segurança em travagem garante largamente as especificações actuais de
segurança através de EBS que permite
um controlo de travagem mais eficiente, o conhecido ABS que garante uma
travagem estável em todas superfícies,
desde piso molhado a pisos irregulares
ou com detritos.
Complementarmente, vem equipado
com ATC, Automatic Traction Control,
um sistema que basicamente não permite que as rodas de tração rodem sobre si

mesmas, e com “Hill Holder”, que auxilia
a aderência em rampas, utilizando os
travões para manter o veículo parado.
Apresenta um sistema de suspensão
pneumática, controlada eletronicamente
através do módulo “WABCO ECAS” e de
modo independente com sensores de
nivelamento de controlo de ar para cada
lado, “ECAS”.
Para conforto no acesso ao autocarro,
tem sistema “Kneeling”, aquele sistema
que vemos por vezes quando o autocarro
chega à paragem e baixa a sua altura
para facilitar a entrada ou saída dos
passageiros. Ou seja, a subida/descida
do nível.

“

Com uma
elevada
capacidade
de lotação e
adaptado para
pessoas com
mobilidade
reduzida.
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Sendo 100% eléctrico, o andamento
provém exclusivamente da alimentação
eléctrica. Para isso, e para não tirar
espaço ao habitáculo, tem um conjunto
de baterias no tejadilho. Estas baterias
tem que ser carregadas regularmente e
durante o período em que o autocarro
operou experimentalmente nos Transurbanos de Guimarães, as baterias ficaram
em carregamento todas as noites nas
instalações da ARRIVA.
Dependendo das especificações do
cliente, há variantes diversas tanto de
baterias, como de capacidade de carga,
como de consequente tempo útil de
operação.

O autocarro anda movido por um
Motor Síncrono com ímanes permanentes. Para quem se interesse por
detalhes, adiantamos que este tem
uma potência nominal de 160 kW @
1500 rpm, binário nominal de 1500
Nm @ 210 A, e binário máximo de
2500 Nm @ 350 A; a rotação máxima
é de 3500 rpm.
Como acontece na maioria dos autocarros feitos pela Caetano em Portugal,
este é apresentado numa carroçaria
de estrutura leve em alumínio, sendo
o chassis é de tipologia “Low-floor” ou
“Low-Entry” em aço, com tratamento
superficial e pintura anti corrosão.

RTP visita
autocarro
elétrico

O

autocarro 100% elétrico
foi também motivo de reportagem para a RTP, que
fez deslocar uma equipa a
Guimarães, equipa esta que
viajou na Linha Cidade dos Transurbanos.
A viagem foi antecedida por uma passagem pelo construtor do autocarro, a

CAETANO, onde a repórter se inteirou sobre as capacidades técnicas do veículo.
No autocarro, as entrevistas foram
exclusivamente com clientes que manifestaram a sua opinião de uma forma
descontraída, isto especialmente porque
o autocarro 100% elétrico não faz barulho nenhum.
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S

sociedade
texto Secção de Programas Especiais do Destacamento
Territorial da GNR de Guimarães
fotografias D.R.

Guarda Vidal:

O emergir da
personagem
Numa breve resenha, tencionamos destacar o “como”
e “porquê” para além da necessidade da criação desta
personagem policial que visa captar a imaginação através
da imagem lúdica que interage e desencadeia emoções
numa perspetiva construtiva alicerçando o conhecimento
nas crianças. É o surgimento de um projeto ambicioso.

O

G u a r d a Vi d a l n a s c e u
há cerca de quatro anos,
através de um sentir de
necessidades que emergiu
das múltiplas atividades
levadas a cabo diariamente por esta
Secção de Programas Especiais do
Destacamento Territorial de Guimarães,
nomeadamente junto do público escolar
que engloba cinco concelhos. E como
poderia um simples boneco ajudar
três militares da Secção de Programas
Especiais a tornar as atividades mais
apelativas, seria mesmo uma mais-valia?
As respostas foram surgindo naturalmente à medida que o projeto se tornava uma
realidade ... Desde o germinar que se
iniciou muito antes através da divulgação
da personagem por dezenas de escolas e,
consequentemente, milhares de alunos
que o apropriaram como aquele que fazia
passar a mensagem, aquele que divertia
ou tão somente aquele que aparecia para
falar sobre segurança rodoviária.
Com isso, denotamos que a mesma tem
tido um impacto significativo ao nível da
identificação, participação e associação
da personagem criada de forma lúdica e
divertida que prende desde logo o nosso
público-alvo, ou seja, as crianças.
Da vontade inicial e da necessidade até
ao culminar do “boneco”, destacamos
todo o trabalho desenvolvido pela Sketchpixel, que desde o início se colocou
ao dispor desta secção para que a con-

cretização se tornasse numa realidade,
deixando ainda em aberto um mundo de
possibilidades na área das novas tecnologias. Esses mesmos projetos, em tudo
ambiciosos, já que englobam inovação
numa perspetiva futurista.
Foi desde logo nosso propósito, tornar
o “Guarda Vidal” numa imagem oficial
de uma GNR próxima, que desperta
confiança e que aposta na prevenção

de comportamentos desmistificando a
imagem daquele que “castiga”. Essa
desconstrução só será possível através
do envolvimento e da ligação que se estabelecerá em cada apresentação onde
a mascote aparecerá como referência
associando-se à tríade: Guarda Nacional
Republicana - Secção de Programas
Especiais - Segurança Rodoviária.
Será nossa intenção atravessar gerações

que possam identificar a personagem
nas múltiplas e variadas atividades e
ações de sensibilização que em muito
orgulham os agentes de mudança. Esses que diariamente se deslocam para
as escolas, lares, autarquias, aldeias
isoladas, levando com eles a imagem
da GNR através do “boneco” que vai
transmitindo a mensagem que se quer
que chegue a todos os interlocutores.
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Prevenção dos incêndios

C

om a época dos incêndios à porta, a GNR,
através das inúmeras campanhas/ações
de sensibilização, procura despertar um
sentimento nacional de proteção à floresta, em que cada um dos portugueses sinta
que pode realmente contribuir para a sua proteção,
desde a prática de gestos individuais, até à fiscalização e denúncia de atos potencialmente perigosos de
provocarem incêndios.
Se ainda tem dúvidas de que realmente pode ajudar e
contribuir, então siga as recomendações que a seguir
lhe deixamos.
SE MORAR JUNTO À FLORESTA OU NO CAMPO A
GNR ACONSELHA:
• Nunca deixe ao alcance das crianças fósforos ou
isqueiros.
• Durante o período crítico e, fora dele, sempre que se
verifique o índice de risco de incêndio muito elevado
ou máximo, é proibido fazer queimadas ou fogueiras.
• Fora deste período, nunca faça fogueiras em dias de
muito vento. Procure efetuá-las em dias húmidos e com
pouco vento, a uma distância mínima de 100 metros
dos limites da floresta.
• Nunca abandone as queimas e fogueiras acesas.
• Limpe o mato à volta da sua casa ou outras edificações, num raio de 50 metros, e retire as folhas, caruma
e ramos dos telhados.
• Corte as árvores que ofereçam risco para a habitação.
• Guarde o gasóleo, as lenhas e outros produtos inflamáveis em locais seguros e isolados.
• Tenha em local de fácil acesso algumas ferramentas; como enxadas, pás e mangueiras, para ajudar no
primeiro combate ao fogo.
• Separe as culturas com barreiras corta-fogo, como
por exemplo, um caminho, assim pode evitar que as
chamas passem de uma parcela para a outra.
QUANDO PASSEAR NA FLORESTA:
• Nunca deite fósforos ou cigarros para o chão. Lembre-se que é proibido fumar nas áreas florestais.
• Quando circular de carro, apague bem os cigarros
o cinzeiro do carro, e não deite as cinzas pela janela.
• Nunca faça lume na floresta, nem mesmo para pre-

parar comida, leve o seu lanche já preparado, assim
evitarás fazer fogueiras
• Se for mesmo imprescindível, lembre-se que só é
permitido realizar fogueiras nos locais previstos e
identificados para isso. Deve então: molhar bem o local
que rodeia a fogueira; manter um recipiente com água
por perto; no final deverá apagá-la com terra ou água
e nunca abandonar o local sem ter a certeza que as
cinzas estão completamente apagadas.
No campo ou na floresta, nunca deixe nem atire para
o chão, plásticos, papéis ou vidros, ao sol, o efeito lupa
do vidro pode provocar um incêndio.
Todo o lixo deve ser colocado nos contentores próprios.
Se estiver longe deles, guarde-o e deite-o fora mais
tarde, quando encontrar um.
LEMBRE-SE QUE O SEU CONTRIBUTO É FUNDAMENTAL
Qualquer pessoa que detete um incêndio florestal é
obrigada a alertar as entidades competentes e a tentar
a sua extinção.

“

No campo ou na
floresta, nunca
deixe nem atire
para o chão,
plásticos, papéis
ou vidros, ao
sol, o efeito lupa
do vidro pode
provocar um
incêndio.

Se possível, ligue para o 112 ou 117.
A rapidez do aviso pode salvar a floresta de um grande
incêndio.
Colabore, sempre que avistar acumulações de lixos ou
alguém a fazer lume ou outros atos potencialmente
perigosos de provocarem incêndios, ligue para a GNR.
PARA SUA SEGURANÇA,
SE FOR SURPREENDIDO POR UM INCÊNDIO:
• Não entre em pânico, procure sair da zona na direção
contrária ao vento.
• ão corra monte acima, o fumo e as chamas tendem
a subir.
• Evite colocar-se em lugares com grande acumulação
de combustíveis ou em pontos situados no sentido da
direção do incêndio.
• Procure uma zona com água ou pouca vegetação
ou já queimada.
• Se ficar cercado pelo fogo, tente proteger-se da
radiação, deitando-se no chão atrás de uma rocha
grande, de um tronco ou numa depressão cobrindo-se
com terra.
• Se tiver possibilidade, proteja a cara com um pano
molhado, pois facilita a respiração.
• Se se encontrar numa casa na floresta e o fogo
o impedir de fugir, deve fazer o seguinte: deixar as
mangueiras abertas, dirigindo a água para o telhado e
vegetação em redor; fechar portas, janelas, persianas
e desligar o gás e a eletricidade; permanecer no sítio
mais seguro da casa; se a situação se complicar e tiver
que sair, cobrir a maior parte do corpo, se possível com
roupas molhadas, para se proteger do calor.
• Se estiver numa viatura e ficar cercado pelo fogo:
não conduzir cegamente através do fumo, acender
as luzes e os intermitentes; procurar previamente um
caminho de saída; fechar as janelas e procurar uma
zona sem vegetação ou já queimada; se o veículo se
incendiar, sair imediatamente procurando cobrir a
maior parte do corpo.
Os incêndios florestais são uma das principais catástrofes em Portugal.
As suas causas são variadas, mas uma grande parte
dá-se por descuido humano.
Por isso, a proteção da floresta começa por si.
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S

sociedade
texto Susana Marvão
fotografias D.R.

Carta por Pontos já está em vigor
Portugal não é exemplo único. Na verdade, a maioria dos países da União Europeia já adotou o sistema de carta por pontos.
Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Malta, Polónia, Áustria e Dinamarca estão entre esses países. Vamos ver
como funciona.

B

asicamente, com a Carta por
Pontos a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
pretende aumentar o grau
de perceção e de responsabilização dos condutores, face aos seus
comportamentos, adotando um sistema
sancionatório mais transparente e de fácil
compreensão. Para isso, a entidade criou
o Portal das Contraordenações que pode
ser consultado em https://portalcontraordenacoes.ansr.pt e onde estão disponíveis
para consulta os processos contraordenacionais que nos forem instaurados.
SISTEMA CARTA POR PONTOS
Mas vamos ao tal Sistema de Carta por
Ponto. O atual Código da Estrada contempla um sistema aproximado da carta
por pontos, embora bastante mitigado.
Nos termos do regime vigente, a cassação
da carta ocorre quando o condutor tenha
praticado, num período de cinco anos, três
contraordenações muito graves ou cinco
contraordenações graves ou muito graves.

Ou seja, esta é basicamente uma atualização do regime vigente, acompanhando
a maioria dos países europeus, onde o
sistema da carta por pontos se encontra
plenamente consagrado e estabilizado.
PONTOS
Ao condutor são atribuídos 12 pontos.
O condutor perde pontos:
• Contraordenações Graves – 2 pontos;
• Contraordenações Muito Graves – 4
pontos.

PROCESSO CRIME
Os crimes rodoviários passam também a
ter relevância para o regime da cassação
da carta, nos seguintes termos:
• A condenação em pena acessória de
proibição de conduzir e o arquivamento
do inquérito, nos termos do n.º 3 do artigo 282.º do Código de Processo Penal,
quando tenha existido cumprimento da
injunção a que alude o n.º 3 do artigo 281.º
do Código de Processo Penal, determinam
a subtração de 6 (seis) pontos ao condutor.

CASSAÇÃO DA CARTA
Para o limite máximo na redução de
pontos:
• A subtração de pontos, por contraordenações praticadas em cúmulo, não
pode ser superior a 6 pontos.
Exceção: quando esteja em causa
condenação por contraordenações
relativas à condução sob influência do
álcool ou substâncias psicotrópicas.
Nestes casos, a subtração de pontos
verifica-se em qualquer circunstância.

ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS
A condução sob influência do álcool
ou substâncias psicotrópicas, tem um
regime próprio:
• Contraordenação grave – 3 pontos;
• Contraordenação muito grave – 5
pontos.
Justificação: Cerca de 1/3 das vítimas
mortais (condutores) em acidentes de
viação têm uma taxa de álcool no sangue
acima do limite legal.

SUBTRAÇÃO DE PONTOS CONSEQUÊNCIAS
A subtração de pontos ao condutor tem
as seguintes consequências:
• Quando tenha apenas 4 pontos o
condutor tem de frequentar ação de
formação de segurança rodoviária.
• Quando tenha apenas 2 pontos o
condutor tem de realizar prova teórica
do exame de condução.
• Quando perde todos os pontos procede-se à cassação do título de condução.

RECUPERAÇÃO DE PONTOS
• No final de cada período de três anos,
sem que exista registo de contraordenações graves ou muito graves ou crimes de natureza rodoviária no registo
de infrações, são atribuídos 3 pontos.
• Os condutores profissionais recuperam pontos ao fim de dois anos.
• Permite-se que os condutores possam recuperar pontos até ao máximo
de 15 pontos (mais 3 do que os 12
iniciais).
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T

tema de capa
texto Marco António Lindo
fotografias ARRIVA / D.R.

“Vamos à
Praia” 2016
Como acontece há vários anos, o serviço ‘VAMOS À PRAIA’
regressa nos meses de verão, fazendo as delícias de todos
quantos gostam de aproveitar a praia ao máximo.

A

experiência adquirida
mostra-nos que o serviço
‘VAMOS À PRAIA’ serve fortemente as necessidades,
estando estruturado num
trabalho cuidadoso que permite planear
pormenorizadamente toda a operação.
Considera-se a informação que alguns
clientes têm o cuidado de enviar e
a experiência adquirida nos anos
anteriores. Para o serviço ‘VAMOS À
PRAIA’ toda a equipa se empenha num
trabalho que envolve criteriosa atenção
e uma grande quantidade de meios.
O serviço este ano teve, como habitualmente, inicio em junho, mas o seu
planeamento começou em fevereiro,
altura em que se começou a visualização das imagens disponíveis que se
enquadravam para integrar o projeto
de divulgação. Estas têm que servir
para ilustrar as diversas campanhas
conforme os grupos de pessoas a quem
se dirigem e também para ilustrar as
capas dos horários públicos a disponibilizar aos clientes.
Em abril, foram analisadas as sugestões e reclamações que nos foram
enviadas, verificou-se a operação e
decidiram-se os horários. Em quase
todos se optou pela manutenção do
ano anterior, embora se tenha cortado o
serviço noturno para a Póvoa de Varzim,
que tinha regresso já depois das 22:00,

decisão motivada pelo facto de, nos
dois anos em que operou, a procura
ter sido bastante baixa, mesmo nula
em alguns dias.
Perante toda a informação, seguiu-se
a pré-produção no departamento de
marketing onde se faz a imagem, inseriu-se a informação, rectificaram-se
erros e descobre-se que o cuidado foi
o necessário.
Depois enviam-se os PDFs com a informação para a gráfica para produzir
os horários. Converte-se a informação
para publicação no site da empresa,
imprimem-se cartazes a explicar serviços, a publicitar horários e, entretanto,
coloca-se a informação em paragens
de autocarro e nas centrais de camionagem. Distribui-se também informação publicitária em locais onde esta
pode interessar, como por exemplo a
distribuição dos folhetos feita junto de
comunidades escolares, que explicam
os descontos aos portadores de cartão
estudante.
No meio de tudo isto, há um objectivo
acima do comercial: o social. Criam-se
soluções que permitem reduzir o custo
a quem viva a uma distância considerável das praias da Póvoa de Varzim
ou Vila do Conde, de forma a que as
pessoas possam viajar até lá de uma
forma facilitada e beneficiando de um
serviço elevada qualidade.
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“

Acrescentamos na
mensagem um elemento
de enorme importância:
o coração. Porque é esse
o sentimento ARRIVA,
pensar em tudo em
pormenor, para garantir
que se realiza um serviço
de qualidade, com
conforto e segurança.

Campanha “Vamos à Praia”
ganha nova imagem

A

campanha ‘Vamos à Praia’ ganhou, este
ano, nova imagem. Mais arrojada, a
nova imagem da campanha promove as
sensações aliadas ao prazer de usufruir
da praia, saboreando cada momento,
seja entre amigos, família, ou simplesmente com a
cara-metade.
O azul do céu e do mar e o dourado da areia servem
de cenário de fundo para imortalizar momentos
únicos! Há três campanhas diferentes, inspiradas
nas tão desejadas selfies, hoje transversais a todas
as idades. Numa primeira campanha pretendeu-se
associar à mensagem ‘Vamos à Praia’ fotografias de
uma família feliz, a usufruir da praia em pleno, seja
para os pais brincarem com os filhos, na água e na
areia, seja para os pais usufruírem um pouco mais
da companhia um do outro. Há tempo para tudo e a

praia convida à alegria, à partilha, aos sorrisos e às
brincadeiras.
Outra das imagens mostra um casal reformado em
plena comunhão com a água do mar, tirando todo o
partido das boas energias para a saúde, quer da água,
como do sol. Nitidamente felizes, retratam nas fotografias como é bom poderem usufruir da campanha
‘Vamos à Praia’ para desfrutarem desta maravilha da
natureza que é a praia da Póvoa de Varzim. Imaginamos belas caminhadas pela areia, a recordação das
histórias da juventude, das aventuras de outros tempos e a partilha de planos para o futuro. Sim, porque
a praia dá vida, dá energia, faz sonhar e rejuvenescer.
Por fim, uma imagem da campanha dirigida aos jovens estudantes. As férias de verão são, sem qualquer
dúvida, a altura mais aguardada do ano para partir
à conquista de novas aventuras, de sentimentos, de

praticar mais desporto, brincar e namorar. E fazer
praia é sempre a atividade preferida. Com a cara-metade ou em grupo de amigos, os jovens conquistam
os areais, vibrando com cada momento, estimulando
os sentidos, desafiando as capacidades.
Os elementos gráficos escolhidos procuram aproximar
os clientes ARRIVA destes sentimentos, ilustrando
cada pormenor da praia: conchas, estrelas do mar,
gelados, máquinas fotográficas e até uma âncora,
simbolizando a vontade de ficar (no caso regressar)
de tão bom que é lá estar.
Acrescentamos na mensagem um elemento de enorme
importância: o coração. Porque é esse o sentimento
ARRIVA, pensar em tudo em pormenor, para garantir
que se realiza um serviço de qualidade, com conforto e
segurança. E é este “amor” pelos clientes que se reflete
igualmente na assinatura “Existimos por si”!
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tema de capa
texto Susana Marvão e C.M. Póvoa de Varzim
fotografias D.R.

Cidade plana e aberta para o Atlântico

Póvoa de Varzim
impõe-se como
destino turístico

A

situação geográfica privilegiada em que se encontra
deu à Póvoa de Varzim uma
das suas mais importantes
fontes de receita: o Turismo.
Hoje em dia, a par do comércio, o Turismo e as atividades com ele relacionadas
constituem uma das principais fontes de
receita dos poveiros.
Entre a terra e o mar, que, inicialmente,
mais não eram do que o sustento das
comunidades que aqui se instalaram,
a Póvoa de Varzim foi evoluindo até
se transformar numa terra procurada
pelas suas praias, pelos banhos de mar
e por todo um ambiente cosmopolita,
animado pelo jogo, pelo teatro, pela
música, pelos chás dançantes e bailes
que animavam a burguesia abastada
que aqui procurava uma forma diferente
de passar os meses de Verão.
A imagem de uma cidade jovem, à
beira-mar, com equipamentos variados,
com um património histórico e cultural
interessante é um valor que se quer
preservar e divulgar.
As obras realizadas um pouco por todo
o concelho transformaram a Póvoa,
tornando-a num destino ainda mais
apetecível para turistas nacionais e
estrangeiros.
Aliás, nesta cidade cosmopolita é velha a tradição de bem receber. À sua
disposição o Casino, onde o jogo se
alia à diversão; discotecas e cafés com
animada vida noturna são “prato do
dia”. Mas tem ainda o cinema, a música
erudita e o bailado, com ponto alto no
Festival Internacional de Música. Ou a
intensa atividade cultural desenvolvida
pela Biblioteca e Museu Municipais,

para além das exposições variadas em
vários pontos da cidade.
Tem ainda inúmeros parques desportivos que cobrem um grande leque de
modalidades, de que se destaca o Campo de Golfe da Estela espraiado à beira
mar. A diversão, a cultura, o desporto,
entendidos nas suas diferentes facetas
e vocacionados para todos os escalões
etários, são o testemunho de uma cidade
moderna, dinâmica, empreendedora,
onde se usufrui de boa qualidade de
vida.
Cidade plana e aberta para o Atlântico
que lhe tempera o clima; as estações
sucedem-se sem oscilações acentuadas de temperaturas. 0 mar é mesmo
o personagem central da cidade e não
há como “lhe fugir”. Nele o poveiro encontra o sustento, o lazer, a animação e
a tranquilidade. A urbe estrutura-se em
função da sua presença e junto a ele
se concentram as principais estruturas
turísticas: vários e bons hotéis, num total
de mais de 1500 camas distribuídas por
estabelecimentos de 4, 3 e 2 estrelas;
uma mão cheia de restaurantes; estruturas desportivas diversas. A praia ampla,
de fácil acesso, é servida por uma areia
de textura única que a torna perfeita e
entrecortada por maciços rochosos que
lhe marcam a individualidade. Na maré
baixa, eles oferecem um motivo complementar para os calcorrear: a intensa vida
marinha que aí decorre.
E aqui, não há como fugir: é obrigatória
uma ida à Praia do Carvalhido, com
um simpático areal, de pequenas dimensões, mas onde, areia adentro, foi
construído o Miradouro do Carvalhido
juntamente com alguns bares. Daqui

“

Nesta cidade
cosmopolita é
velha a tradição
de bem receber.

é possível desfrutar, em plena Zona
Urbana Sul II, de uma vista privilegiada
sobre a cidade da Póvoa de Varzim. Aqui,
para além dos bares já mencionados são
muitas vezes realizadas atividades. Por
exemplo: durante o agosto, são várias
atividades que esta praia vai receber
e que estão incluídas na iniciativa da
Câmara Municipal “Verão Desportivo”,
desde aeróbica a ténis de mesa. Ou,
quem sabe, desfrutar de uma bela de
uma massagem.
Olhe, um conselho (dentro do concelho):
vá até à página de internet da Câmara
Municipal e dê uma olhadela nos percursos que eles sugerem!
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D

destaque
texto Francisco Sabino
fotografias D.R.

TST participa
na preservação
do meio
ambiente

N

o passado dia 3 de Junho, efetuou-se
uma campanha de limpeza das praias da
região de Setúbal, enquadrada no âmbito
do projeto Bandeira Azul, com o objetivo
de preparar as mesmas para a próxima
época de Verão.
A TST, na qualidade de patrocinadora deste projeto de
preservação do meio ambiente, transportou os voluntários que participaram nesta ação.
José Guimas, administrador da TST, disse que ‘esta é
mais uma ação na qual nos orgulhamos de participar,
e que demonstra o nosso empenhamento na preservação do meio ambiente”.

“

A TST, na qualidade de
patrocinadora deste
projeto de preservação
do meio ambiente,
transportou os
voluntários
PUB
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regiões
texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

FICIS 2016:
sob o tema da UTOPIA
Manuel Oliveira com José Mendes, Secretário de Estado Adjunto do Ambiente, que se deslocou em representação do 1º Ministro, Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga e Ana Fragata, Directora Executiva do FICIS

D

epois do primeiro FICIS,
que decorreu no ano passado, ter tido por tema “A
NEW WAY OF THINKING”,
foi deliberado que este
ano o tema era a UTOPIA, um lema
que serviria de mote e de fórmula
para o FICIS 2016 celebrar o 500° aniversário da obra de Thomas More, no
Theatro Circo.
O FICIS 2016 surge numa altura em
que o mundo está em transformação e
tem como propósito o reforço da notoriedade das cidades e a sua afirmação
no contexto nacional e internacional,
enquanto polos de atração com base
na inovação para o bem-estar e felicidade das comunidades.
Neste evento, debateram-se um conjunto de temas no domínio das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis.
Uma vez mais mostrou-se como ponto de encontro para especialistas e
líderes das Smart Cities orientadas

para o futuro, centros de investigação,
universidades, empresas tecnológicas nacionais e internacionais e
entidades públicas e privadas. Apresentou a todos os participantes nas
conferências uma visão integrada e
transversal dos principais avanços
para o desenvolvimento inteligente,
sustentável e inclusivo das regiões e
dos municípios. Apresentou-se como
um fator de promoção no desenvolvimento de parcerias à escala global,
numa lógica de rede entre empresas
da Euro-região e os seus parceiros
estratégicos promovendo sinergias e
dinâmicas de negócio.
Cidades, líderes de opinião, decisores,
especialistas com ideias e empresas
com meios para transformarem as
ideias em realidade, todos a partilham
o mesmo espaço onde as ideias e
os projetos para as Smart Cities se
transformam em realidade.
Transitoriamente, a organização do

evento demonstrou que as Smart
Cities não podem existir sem Smart
Citizens.
Na conclusão, Ana Fragata, Directora
Executiva do FICIS, declarou ao ARRIVA Jornal que “o FICIS 2016 que teve
como lema UTOPIA ultrapassou os
objetivos e marcou uma nova agenda
orientada para o bem-estar e futuro
das Comunidades. Congratulamo-nos
por termos conseguido superar as
expectativas deste projeto ousado e
inovador.”
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Zé Amaro, no dia 7 de setembro

Vila Nova de Famalicão
já vive Feira de Artesanato
texto Câmara Municipal de Famalicão

O

certame, que é uma referência na região, vai já na sua
33ª edição e dá primazia
aos artesãos do concelho
e da região, contará, mais
uma vez, com artesãos de todo o país,
o mesmo acontecendo com o espaço
destinado à gastronomia, que contará,
também, com sabores de vários pontos
do país.
A 33ª Feira de Artesanato e Gastronomia
de Vila Nova de Famalicão decorrerá de 2
a 11 de setembro próximo, na Praça Mouzinho de Albuquerque, antigo campo da
feira, e para além do artesanato e da gastronomia, contará com muita animação e
música, desde a popular e o folclore aos
cantares ao desafio, com destaque para
os grupos e artistas: Origem Tradicional,
no dia 4; Zé Amaro, no dia 7; Sebastião
Antunes & Quadrilha – música folk, no
dia 8 e, ainda, o quinteto Daniel Pereira
Cristo, no dia 10.

PUB

A caipirinha, a ginginha, os doces tradicionais e muitos outros aromas e sabores
farão as delícias dos milhares de pessoas
que, todos os anos, visitam Vila Nova de
Famalicão por esta altura e que, para
além deste evento, podem visitar também
os vários museus do concelho, tais como
o do Surrealismo, na Fundação Cupertino
de Miranda, de Bernardino Machado,
Soledade Malvar e de Arte Sacra, no
centro da cidade, o da Indústria Têxtil, em
Calendário e ainda o Museu Ferroviário,
em Lousado, o da Fundação Castro Alves,
em Bairro e a emblemática Casa-Museu
de Camilo Castelo Branco, em Seide São
Miguel.
Para quem preferir conhecer o património
histórico edificado pode optar ainda por
uma visita ao Mosteiro de Landim, à Ponte da Lagoncinha, em Lousado, à Igreja
do Mosteiro de Arnoso Santa Eulália, à
Igreja de Oliveira Santa Maria, ou ainda,
na cidade, à Igreja de Santiago de Antas,

imóveis onde estão bem presentes as
marcas da arquitetura românica.
Aos visitantes da 33ª Feira de Artesanato
e Gastronomia, Famalicão oferece ainda
locais de devoção Mariana, como o
santuário de Nossa Senhora do Carmo,
em Lemenhe, com o seu parque de merendas, e de recreação e lazer como o
Parque da Juventude, onde se encontra

“

o anti-momumento à guerra, o Parque
de Sinçães, com o seu mural de personalidades que marcaram a História do
Município, ou o emblemático Parque da
Devesa, com a Casa do Território, o “poético” rio Pelhe e o grande lago, onde se
está a edificar um verdadeiro “santuário”
de fauna e flora, um espaço verde de visita
obrigatória.

A caipirinha, a ginginha, os doces
tradicionais e muitos outros sabores
farão as delícias dos milhares de
pessoas que, todos os anos, visitam
Vila Nova de Famalicão.
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regiões
texto Susana Marvão
fotografias Susana Marvão / D.R.

Termas
das Taipas
rejuvenesceu
Em setembro de 2015, as Termas da Taipas apareciam de
rosto e alma lavada. Ricardo Costa, vereador da Câmara
Municipal de Guimarães e presidente da direção da Taipas
Turitermas, em entrevista ao ARRIVA Jornal, conta um pouco
do percurso e do ascender da chama do termalismo clássico
que voltou a sorrir às Taipas. E se a vila ganha, diz o gestor,
todo o concelho ganha. “E é toda uma descentralização que
se faz”.

E

m 1995, quando assumiu
as Termas das Taipas, a
empresa estava um pouco,
digamos, perdida...
Sim, se formos simpáticos
com as palavras é isso: perdida. Não
tinha estratégia nem perspetivas de futuro. E, por isso, a primeira coisa que fizemos foi perceber o negócio termal. Tenho
formação em gestão – sou quadro do
BPI mas com licença sem vencimento
pois sou vereador na Câmara Municipal
de Guimarães – e por isso os primeiros
tempos foram aplicados a entender o
negócio, que equipa tínhamos e que salários eram praticados, que motivações
existiam... E basicamente encontrei uma
empresa cuja desmotivação dos recursos humanos era muito grande, sendo
que as pessoas não se identificavam
com o que faziam e até tinham uma visão
negativa da marca da empresa.
A primeira tarefa foi motivar as pessoas?
Claramente. E houve uma reestruturação, tivemos de negociar a saída de

algumas pessoas, foi absolutamente
necessário. Outro aspeto importante foi
estudar o património que a cooperativa
detinha, já que, para além das termas,
gere o parque de campismo, as piscinas
de verão e o ringue, que vai receber uma
obra de 1,6 milhões de euros. Aliás, esta
cooperativa – detida 95% pela autarquia
de Guimarães e equiparada a uma empresa municipal – é responsável pelo
principal património público das Taipas
e que tem uma enorme interferência na
projeção do futuro quer da vila, quer do
concelho. Percebemos então o negócio
e fizemos um plano estratégico.
E qual foi a conclusão?
A conclusão foi que existiam duas
unidades de negócio: o termalismo e
bem-estar e a medicina física e de reabilitação dentro do mesmo espaço, o que
criava algum “conflito”. Porque quem
vem relaxar não quer “ver” uma pessoa
acidentada ou com uma perna partida.
Para resolver essa situação, fizemos um
plano estratégico de recuperação do

edifício e, paralelamente, como tínhamos terreno, construímos uma clínica
de saúde para onde transferimos toda a
área de medicina física e de reabilitação,
com piscina independente das Termas.
Resumindo: temos termalismo e SPA
numa unidade de negócio, num edifício,
e temos saúde em outro edifício. Aproveitamos esta questão da separação desta
unidade de negócio e acoplamos a esta
clínica várias valências, como ortopedia,
psiquiatria, endocrinologia, neurologia...

tudo isto ajuda a alavancar o termalismo
clássico.
Mas isso é uma tendência global, não
é? O voltar às termas?
Sim, sem qualquer dúvida, já não é
“apenas” para as pessoas mais velhas.
Quem tem 25 ou 30 gosta de SPA, de
massagens. O stress dos dias de hoje
assim o exige. Hoje, temos um público-alvo diferenciado. E temos outra vantagem. Antes, as termas abriam de abril a
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Ricardo Costa, vereador da Câmara Municipal de Guimarães e presidente da direção da Taipas Turitermas

“

Hoje, com as
infraestruturas
que temos,
captamos o
segmento
médio-alto.

outubro. Mas hoje, fruto do edifício ser
climatizado, abrem de janeiro a janeiro,
sem qualquer interrupção e isso é uma
mais-valia.
Qual o segmento do vosso público-alvo?
Hoje, com as infraestruturas que temos,
captamos o segmento médio-alto. Antes,
era impossível, não podíamos publicitar
uma coisa na qual depois a resposta
contrariava o seu posicionamento. Neste
momento, temos umas instalações que
competem com um qualquer hotel de

cinco estrelas. E isto mantendo a traça
original do edifício de 1904. Foi reestruturado e acrescentamos valor.
O termalismo clássico tem, então,
potencial?
É um negócio que claramente está em
crescimento. Acho que numa vila que
tem uma história de termalismo, mesmo
na sua envolvente, as suas árvores, o seu
ambiente... mais rapidamente conseguimos alavancar tudo isto. Acho que tem
sido a nossa vantagem.
Estas termas, pelas suas características, são mais dedicadas a que
valências da saúde?
Pelas suas águas, classicamente às
vias respiratórias e às doenças músculo-esqueléticas. Fizemos ainda uma
unidade de negócio com sabonetes de
água termal. Foi uma aposta ganha, um
sabonete sem qualquer produto químico
e que requereu bastante investigação e
desenvolvimento. Temos ainda cremes e
outros produtos a lançar. Não o fizemos
ainda porque o investimento é avultado e
temos outras prioridades. Mas a fórmula
já está estabilizada.
Mas o negócio central das termas está
estabilizado.

Sim, neste momento está garantido. A
empresa está de vento em popa e até lhe
digo: se tivesse duas clínicas, estavam
as duas cheias. Passam pela clínica de
saúde, por dia, 350 pessoas.
E já estão na capacidade máxima?
Já. Não conseguimos mais e temos um
tempo de espera para os nossos quatro
médicos fisiatras de dois meses. Não
conseguimos responder à procura,
por força também da notoriedade dos
médicos que aqui trabalham e que têm
créditos firmados em termos internacionais.
Como se cativa um médico?
Inicialmente, as pessoas tiveram que
apostar e confiar em nós. Criamos um
conceito muito bom, aliamos o que
de melhor tem a medicina física e de
reabilitação à termal e conseguimos
dar alguma diferenciação. Cativamos
porque também conquistamos médicos
na sua carreira inicial, vimos que tinham
potencial e agora são reconhecidos
internacionalmente. E acreditam no
projeto da cooperativa.
O investimento foi da Câmara Municipal de Guimarães?
Na verdade, a Câmara não necessitou

de colocar aqui recursos, apenas deu o
seu aval para se recorrer a financiamento, do Banco Europeu do Investimento,
de 2,3 milhões de euros, através do
Programa Jessica, a 17 anos sem juros. Tivemos ainda o apoio da CCDRN
de um milhão de euros e o resto foi
financiamento bancário, com período
de carência que está neste momento a
decorrer. Claro que o acionista Câmara Municipal de Guimarães foi muito
importante porque em 2011, quando
elaboramos o plano estratégico, dotou
a cooperativa de recursos, cerca de 400
mil euros para projetos. Não chegou,
claro, mas foi muito importante. Na altura fomos muito criticados por termos
gasto tanto dinheiro em projetos, mas
a verdade é que foi um investimento
muito importante para nos podermos
ter candidatado a fundos comunitários.
E hoje estamos a ter os frutos desse
investimento. As mudanças que se fazem numa empresa ou num país não se
notam hoje. Notam-se daqui a dez anos
e isso é importante percebermos. Quem
criticou devia pedir desculpa. Só não diz
bem quem tem má-fé. Até porque se a
vila ganha, todo o concelho ganha e é
toda uma descentralização que se faz
e um ponto mais de atratividade que
acontece.
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Herdmar

A arte de
“vestir”a mesa
Em 1911, nascia a cutelaria Herdmar, pelas
mãos de Manuel Marques. Hoje, 105 anos mais
tarde, a indústria não tem o mesmo vigor. Mas
a Herdmar não baixou os braços. Modernizouse e enfrentou este novo mundo com armas de
peso: desgin, marketing e uma sólida gestão
financeira. A caminho de mais 105 anos.

F

ernando Castro é o rosto da
modernidade. O “novo” rosto
da Herdmar, a centenária e
mundialmente reconhecida
produtora de cutelaria do mundo. Um mundo radicalmente diferente daquele que Manuel Marques, o fundador,
ergueu em Caldas das Taipas, em 1911.
Fernando Castro é o diretor de marketing
que, coadjuvado por Mário Marques,
mantém a empresa sólida e com uma
firme estratégia para futuro. “Basicamente fomos obrigados a mudar o
nosso posicionamento no mercado, uma
vez que apareceram novas empresas,
nomeadamente asiáticas, com um tipo
de concorrência a que não estávamos
habituados. Tivemos de mudar a nossa
maneira de pensar e investir mais na
qualidade e design. E fizemos disso o
nosso ponto de diferenciação”.
E, ao que tudo indica, conseguiram.
Hoje, apresentam o talher não como um
utensílio, mas como um complemento
de moda à mesa. “Isto permite-nos ter
um produto que é visto de uma forma
distinta dos da nossa concorrência,
assim como ter um produto diferente
e distinto”.
Ou seja, o investimento em design,
qualidade e ergonomia do produto tem
vindo a dar os seus frutos. Um investimento materializado em pessoas e na

sua formação, assim como em novas
tecnologias. “Tudo isto aproveitando
o conhecimento e arte que tem sido
adquirido ao longo deste centenário,
de gente que trabalhava e ainda aqui
trabalha e que realmente entende deste
ofício”. Hoje, são 130 os profissionais
que integram a casa Herdmar.
Combater os mercados asiáticos não
é propriamente fácil. Porque têm políticas fiscais diferentes, regras laborais
completamente distintas... Mas isso
não “assusta” quer Mário Marques
quer Fernando Castro. Para estes responsáveis, o know-how que a empresa
centenária detém, a par da sua muito
clara aposta no design e qualidade
do produto faz com que a Herdmar se
posicione em um segmento um pouco
mais alto. Basicamente, os consumidores dos produtos da empresa procuram
um design intemporal com ergonomia
distinta. “Normalmente não procuram o
segmento de luxo e também não querem
algo clássico. São consumidores de um
segmento médio-alto que estão dispostos a pagar um pouco mais para ter um
produto diferenciado”.
Aliás, isto vem corroborar uma mudança
de paradigma. Antes, as famílias tinham
um faqueiro de 180 peças que era da
bisavó e ia passando de geração em
geração, usado apenas nas ocasiões

“

Com uma
capacidade
produtiva de
mais de 140
mil peças/dia,
um volume
de negócios
médio
estimado
em mais de
cinco milhões
de euros, a
Herdmar está
presente em
mais de 65
países.

especiais. Mas hoje não é assim, diz
Fernando Castro. “Um casal quer ter
mais do que faqueiro, para quatro ou
seis pessoas, e vai mudando consoante
as ocasiões. Ou seja, tem diferentes
faqueiros para distintas ocasiões”. Para
aproveitar este novo paradigma, a Herdmar tem no seu portfólio várias soluções
que incluem por exemplo talheres de cor,
com um preço acessível que permite aos
consumidores ter mais de um set.
Os produtos da empresa são distribuídos
por retalhistas, armazenistas e distribuidores, mas Fernando Castro admite
que a curto prazo poderão desenvolver
um canal de venda direta através de um
portal online.
Com uma capacidade produtiva de mais
de 140 mil peças/dia, um volume de
negócios médio estimado em mais de
cinco milhões de euros, a Herdmar está
presente em mais de 65 países. Aliás,
cerca de 90% da produção da empresa
das Caldas das Taipas é para o mercado
externo, com destaque para Espanha,
Inglaterra, França e Estados Unidos. A
Rússia, que já foi teve uma presença
significativa no volume da empresa,
tem vindo a baixar de “cotação”, mas
Fernando Castro diz que este ano novas
abordagens serão efetuadas naquele
mercado, considerado “muito importante” para a Herdmar.

MAIO-AGOSTO 2016 ARRIVA JORNAL 27

Casa de Pasto Fertusinhos, nas Taipas

Da terra (diretamente) ao prato
Chama-se Casa de Pasto Fertusinhos e é paragem mais do que obrigatória para quem visita as Caldas das Taipas. E digo-lhe,
não passa despercebida a absolutamente ninguém. Aliás, mesmo que não passe lá, não é nada descabido ir de propósito
conhecer a casa do senhor Manuel, o Boémio.

P

ara o senhor Manuel não há
qualquer dúvida: se os produtos não forem bons, não há
cozinha ou cozinheiro que se
safe. E provavelmente não há
mesmo. Pelo menos com a consistência
e os anos que a Casa de Pasto Fertusinhos leva no mercado: 32 anos, sempre
nas mãos de Manuel, o Boémio. “Quando não há qualidade mais vale desistir...”.
Fomos até lá e basicamente gostamos de
tudo. Da simpatia, do acolhimento e, claro, da comida. Desde as “desgraçadas”
das azeitonas que pareciam pedir para serem consumidas avidamente, aos rojões,
passando pelo bacalhau frito, ou o cozido
à portuguesa, das batatas a murro ou as
costeletas de vitela. E o arroz de feijão.
Que é tão bom que só pode mesmo é ser
pecado. “Tenho clientes que vêm do Porto
aqui só para comer o arroz. Telefonam-me
e dizem: põe-me o que quiseres na mesa,
mas tem de ter arroz de feijão”.
Mudar a carta? Não vale a pena, diz o

senhor Manuel, apesar de assumir que a
sua casa é “criativa”. “Mas temos de pensar no que os clientes querem”, disse ao
ARRIVA Jornal. “Vamos inovando alguma
coisa na gastronomia mas nunca podemos deixar de ter o tradicional bacalhau
ou vitela e o arroz de feijão. Os clientes
vêm aqui por causa desses pratos.”
Para facilitar, a Casa Fertusinhos tem
pratos “diários”, que definitivamente
criam “habituação” na população! Assim, à terça-feira sobe ao palco o Cozido
à Portuguesa, tendo o Arroz de Feijão
com Grelos atuação marcada para as
quartas. À quinta são os Rojões os donos
e senhores do espaço, enquanto à sexta
é o Arroz de Frango. A Vitela é a “artista”
residente, havendo todos os dias.
O novo presidente da Câmara mereceu
rasgados elogios por parte do senhor
Manuel que, assume, vê na vila uma
nova dinâmica que, espera, se venha a
refletir no seu negócio. Qualidade não
lhe falta.

“

Vamos
inovando
alguma
coisa na
gastronomia
mas nunca
podemos
deixar de ter
o tradicional
bacalhau ou
vitela e o arroz
de feijão
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A propósito
de Vitorino Nemésio
Mesmo em pequeno, o meu pai tinha o hábito de escrever acontecimentos em agendas de
bolso. Numa dessas, aparecem referências a acontecimentos e pessoas e Vitorino Nemésio,
talvez por ser uma figura interessante para ele porque aparecia na televisão, acaba por ser
repetido várias vezes.

V

itorino Nemésio era um dos
habituais frequentadores
das livrarias da baixa de
Lisboa até meados dos anos
setenta. Nessas agendas
aparecem outros conceituados nomes
do meio cultural da época (Borges de
Macedo que chegou a Diretor da Torre
do Tombo é outro). A Livraria Sá da Costa, a Bertrand, a Parceria A M Pereira
e alguns cafés locais, entre os quais, a
Brasileira, são alguns dos pontos.
Comecei a interessar-me pela obra e
é claro que comecei pelo “Mau Tempo
no Canal”. Surpreendente como só o
escreve aos 43 anos.
Nemésio terá sido influenciado por um
grande autor, caído na normalidade
do esquecimento- consequência de
gerações e da ignorância. Refiro Roberto de Mesquita, outro açoriano, das
Flores: homem que raramente veio ao
continente, mas que tinha uma clara
eloquência na forma como caracterizava a vida insular, as pessoas e a terra.
Não é em vão que o Professor Jacinto
do Prado Coelho o classifica no “simbolismo na língua portuguesa” logo a
seguir ao Camilo de Almeida Pessanha.
Quase sempre ao ler Nemésio encontro
algo quase paradoxal, seguindo expressões realistas e naturistas.
Quando se tem pouco em casa, nada
melhor que ir passar umas temporadas

à Biblioteca Nacional, e no meio de tanta
obra, tanto livro, decidi-me pela Estrela
d´Alva. Tive curiosidade de perceber, tentar imaginar com era possível ter, a partir
de 1916 uma revista que era propriedade
de Manuel Joaquim de Andrade mas
coordenada pelo Vitorino, que na altura
tinha só 15 anos! Na verdade, é quase
impensável como era possível tal. Bem
sei que, embora quase completamente
esquecido por todos, Manuel Joaquim
de Andrade foi reconhecido como o que
maior dinamismo deu à imprensa na Ilha
Terceira nessa época. Sem desprimor,
pergunto-me quantos leitores teria a
revista? Uma dúvida que me obriga a
pensar quão diferente será a cultura
insular dessa época, em relação ao que
pensamos que seria, daí a mil e setecentos quilómetros.
Em 1919 aproveita a hipótese de ir a
Lisboa, entrando para o exército como
voluntário. Gosta da experiência e por
isso, aos 21 anos, regressa. Nemésio
volta a Lisboa, onde virá a ser redator
do Jornal Última Hora, mas muda-se
para Coimbra onde, estranhamente,
ingressa em Direito.
Embora alguns destes factos sejam da
classe do “toda a gente sabe”, não deixa
de ser importante relembrar algumas
passagens, como aquela que leva a que
Vitorino abandone o Curso de Direito.
Um dos prazeres pessoais era a música,

tocava bastante bem guitarra e cantava.
Ouvi gravações do programa da televisão, “Se bem me lembro” e quase me
custa a imaginar o Nemésio a cantar.
Contudo, esse gosto pela música fez
com que integrasse o Orfeão Académico de Coimbra, isto logo desde o primeiro ano que passou na universidade.
Em 1924 vai com o Orfeão a um encontro na Universidade de Salamanca e
conhece alguém que virá a admirar para
sempre: um dos grandes expoentes
do romance e do drama espanhol, um
filho de Salamanca, o Miguel Unamuno.
Unamuno era um dos grandes de uma
corrente intelectual de extremo valor em
Espanha, a “Geração de 98”, e Vitorino
fica encantado com esta visão diferente,
faz uma forte amizade que perdurará
com Miguel de Unamuno e uma das
consequências desta relação com uma
nova visão cultural vai levar Nemésio a
trocar Direito por Letras.
Inscreve-se em Ciências Histórico
Geográficas, curso que virá mais tarde
a libertar-se da componente geografia e
ficar só como História. Incrível é o grupo
de colegas que irá ter, entre os quais, e
de referir, o Gaspar Simões e o Branquinho da Fonseca, com quem fundará a
revista Tríptico; a eles junta-se também
António de Sousa e Afonso Duarte.
É claro que, como era de esperar, Nemésio chega à Seara Nova, e foram anos

“

Nemésio
terá sido
influenciado
por um grande
autor, caído na
normalidade do
esquecimentoconsequência
de gerações e
da ignorância.
Refiro Roberto
de Mesquita,
outro açoriano,
das Flores:
homem que
raramente veio
ao continente.
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vertiginosos. Ao fim de dois anos, muda
de novo de curso. Vai para Românicas,
entra na organização do quinzenário
“Humanidade”, um jornal editado por
estudantes da Universidade de Coimbra. Neste, tem de novo a companhia
do Gaspar Simões, e outros nomes
que virão a assumir-se, também os
acompanham, primeiro neste quinzenário, depois noutro, o “Gente Nova”.
São momentos de ouro e para quem
saiba o que quero referir, imaginem
encontrar juntos, o Nemésio; o Gaspar
Simões que vai ser um dos maiores
historiadores da literatura nacional; o
Cal Brandão que era de Direito, mas
esteve associado a lutas políticas ao
lado do General Norton de Matos e do
Humberto Delgado. Outro dos nomes
nem necessita de explicações: José
Régio. Outro que ainda quero referir,
o filho do pedreiro de Bragança, que
acabou o curso de Germânicas com
19 valores, filósofo e apaixonado por Gil
Vicente: Paulo Quintela.
A vida académica associada a todos
estes atos acaba por ser, minimamente, confusa, pela sua dispersão pelo
conhecimento e participação em atos
de índole cultural. Em 1930 transfere-se
para a Faculdade de Letras de Lisboa
e é claro que começa de imediato a
colaboração com uma revista notável, a
“Presença”, e descobre Alexandre Her-

culano. É claro que já tinha descoberto,
mas agora vira-se para o seu estudo
e investigação numa forma profunda,
vindo então a dedicar parte substancial
da sua vida a esse estudo.
Em meados dos anos trinta conhece, em
Vichy Valery Larbaud, uma das figuras
maiores da cultura francesa da época.
Essa ligação levará a que seja convidado,
em 1934, para “chargé de cours”, na
Universidade de Montpellier - mesmo
ano em que é Doutorado com uma tese
sobre Herculano. A sua participação em
revistas literárias cresce, embora que
a partir de 1937 tenha um novo cargo
académico. Vai dar aulas em Bruxelas e
regressa a Lisboa no início da Segunda
Grande Guerra, para regressar à Faculdade de Letras, agora como Professor.
Finalmente chegamos ao “Mau tempo
no canal”, publicado em 1934, que lhe irá
valer, no ano seguinte, o Prémio Ricardo
Malheiros da Academia das Ciências.
Logo a seguir ao fim da Guerra, enceta
uma extensa participação no Jornal
“Diário Popular” e na Revista Vértice, um
dos expoentes da cultura Neorrealista,
publicada em Coimbra, e que ainda hoje
existe com publicação trimestral.
Entre 1952 e os princípios dos anos
sessenta, vai iniciar as suas idas ao
Brasil, lecionar em diversas cidades
brasileiras, tratar da organização de
Universidades em Luanda e Lourenço

Marques, e, no meio disso, entre 1956
e 1958 ainda foi Reitor da Faculdade de
Letras de Lisboa.
1965 é um ano fantástico na sua vida,
já que é Doutorado Honoris Causa pela
Universidade de Montpellier e ganha o
Prémio Nacional de Literatura.
Quatro anos depois aparece, pela primeira vez, na televisão com o programa
“Se bem me lembro” na RTP. Entre 1969
e 1974 é semanal, mas com a revolução
de Abril passa a quinzenal, acabando
em 1975.
É responsável pelas comemorações da
“Geração de 70” no Centro Cultural Português de Paris, da Fundação Calouste
Gulbenkian.
Em 9 de Dezembro de 1971 dá a sua
última lição na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, iniciando
dizendo que “Dou a minha última lição
de professor na efetividade e em exercício, segundo a lei. Claro que a lei só
tira o exercício ao funcionário: o homem
exerce enquanto vive.”
Em 1974 recebeu o Prémio Montagine,
da Fundação Freiherr von Stein/Friedrich von Schiller, de Hamburgo.
Em 1977 foi o digno responsável pelas
comemorações do Centenário de Herculano, num ato que viria a ser o seu
último. Vitorino Nemésio morre em Lisboa no ano seguinte, sendo sepultado
em Coimbra.

“

Não é em vão
que o Professor
Jacinto do
Prado Coelho
o classifica no
“simbolismo
na língua
portuguesa”
logo a seguir
ao Camilo
de Almeida
Pessanha.
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A morte
dos famosos
Peter Steele, vocalista e baixista dos Type O Negative

F

alar de músicos ou membros
de bandas que morrem de
formas diversas é um bocado
moda, fica bem escrever sobre
eles.
Várias pessoas até acham alguns em
vida como detestáveis, desprezíveis,
mas depois são como o vizinho depois
de morto: “ tadinho era tão bonzinho”.
É claro que não é por pessoas que curtem essa atitude que eu escrevo, ou respiro. Creio que é um pouco de educação!
Quando em 2010 o Peter Steele, grande
vocalista e baixista dos Type O Negative
faleceu, o meu pai telefonou-me para
mo dizer. A morte não me fez mudar a
minha visão sobre o Peter. Apenas me
juntei ao meu Papzz e lamentei a morte
de um imortal.
Quando o John Barry dos Beastie Boys
faleceu, todos ficaram muito tristes,
mas entretanto, há dias, perguntei a uns
quantos conhecidos se se lembravam
dele e nem uma resposta tive. Perguntei
pelo Prince, e vá lá, todos se lembravam
dele, mas muitos nem o nome de um só
tema sabiam.
Nunca liguei pevide ao Phife Dawg. Não
o achava sequer um super Rapper, mas
como também não ligo grandemente a
Rappers, só ligo à poesia, dá para ter
desconto. Mas o Phife morreu por causa

de um problema de diabetes e, além disso, tinha tido problemas complicados de
fígado! Foi mesmo por doença, e não por
abusos, mas como era quem era, para a
populaça foi droga. Ou álcool, ou droga
e álcool ao mesmo tempo.
Outro, relativamente desconhecido até
nos US of A actuais, o que é aceitável
devido ao índice triste de ignorantes
compulsivos que por lá vivem. Relembro
o Scotty More, um rapazinho que tocava
guitarra na banda do Elvis e tinha uma
“popinha” no cabelo. Considerado pela
revista Rolling Stone como o 29º melhor
guitarrista de todos os tempos, lenda do
Rockabilly, morreu há dias. A sua Gibson
ES295 foi muito bem usada!!!
Um que achava piada em criança e de
quem já falei aqui noutro apontamento,
o Paul Kantner, guitarrista dos Jefferson
Airplane, era o rapaz que tinha conhecido num bar a Grace Slick (que ainda
não morreu) e que fazia músicas sobre
os comprimidos que a mãe dava e não
faziam nada: “One pill makes you larger,
And one pill makes you small, And the
ones that mother gives you, Don’t do
anything at all”. Famoso por temas como
“White Rabbit”, “Somebody to Love”, “We
Built This City”, acabou também por ser
responsável por três gerações de banda,
que vão desde a inicial Jefferson Airpla-

ne, Jefferson Starship e, finalmente, os
Starship. Pois, também morreu!
Sabem o que é Eagles? Podem não
conhecer “I wish you peace” (para mim
um dos piores temas dos Eagles que
suportei ouvir durante toda a minha
vida), mas conhecem de certeza Hotel

“

Pois, também
não acho que
os Eagles
sejam um mito,
nem o Glen
Frey um músico
memorável,
mas morreu
também este
ano!

California. Por acaso, a banda até tinha
bons músicos, entre os quais o Joe Walsh de quem gamei ao Papzz o disco, com
os temas do filme “Warriors”, escritos
maioritariamente por ele.
Pois, também não acho que os Eagles
sejam um mito, nem o Glen Frey um
músico memorável, mas morreu também este ano!
A banda inglesa de Indie Rock Viola Beach morreu toda ao mesmo tempo num
acidente rodoviário a sul de Estocolmo,
quando a ponte que iam passar estava
aberta para passar um barco e eles se
atiraram ao rio com carro e tudo.
Bom, muito bom, fantástico mesmo, o
Keith Emerson, o teclista do primeiro
espectáculo que o meu Papzz viu ao
vivo para aí em 1972. “Welcome Back
my Friends to the Show that Never Ends”,
ladies and gentlemen, Emerson, Lake
and Palmer são a banda e Keith Emerson
aquele teclista imerso no meio daqueles
teclados todos. Tristemente, nestes
últimos anos, começou a revelar-se um
problema numa das mãos que o fazia
tremer. Junta-se a este facto a falta de
compreensão do povo. Especialmente na
net, começou a ser fortemente criticado
por más actuações causadas por esse
problema. Não suportou essa condição
e, em março, suicidou-se a tiro.
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“

A banda inglesa de Indie Rock
Viola Beach morreu toda ao
mesmo tempo num acidente
rodoviário a sul de Estocolmo,
quando a ponte que iam passar
estava aberta para passar um
barco e eles se atiraram ao rio
com carro e tudo...

John Barry dos Beastie Boys

O George Martin que foi o produtor dos
Beatles também morreu … mas não
era músico, não interessa. Outro que
não interessa e morreu pouco antes foi
o Giorgio Gomelsky que também era
produtor, mas este dos Rolling Stones.
O produtor que também morreu foi o dos
Viola Beach, que falei há linhas atrás e
que também ia no carro que saltou da
ponte para o rio.
Estão à espera que não fale do Lemmy
Kilmister dos Motörhead? Porquê? Porque quando morreu sofria de cancro de
próstata, tinha uma arritmia e acabou
com um enfarte? Ou porque era uma
lenda do Metal?
E sabem quem foi o Dale Grifin que chegou a ser produzido pelo Davis Bowie?
Ok, não interessa, morreu, e já agora o
David Bowie também. Mas sobre David
Bowie prometo escrever na próxima
edição, já que nesta já não me deixam!
Já me esquecia da Natalie Cole, que
já não pode cantar duetos com o pai,
o Nat King Cole, porque também lhe
deu para ir ter com ele, no dia 31 de
dezembro.
Bem, sei que sou mal vista por adorar
Metal, mas assim posso ficar mais mal
vista pelas minhas opiniões, mas hoje
não escrevo mais que é para poder pôr
mais fotos de mortos!

Rapper Phife Dawg

Scotty More, ao lado de Elvis

Natalie Cole, filha do também falecido Nat King Cole

O teclista Keith Emerson
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São Paulo,
o Apóstolo
Entre 28 de junho de 2008 e 29 de junho de 2009, a Igreja
Católica celebrou a memória do apóstolo São Paulo naquilo
que chamou Ano Paulino.

C

elebrações e evocações
de datas de valor para o
Cristianismo acontecem
várias vezes ao longo do
tempo, mas aqui, neste
caso, houve algo que aconteceu
com um valor extremo. No último dia
dessas celebrações, o Vaticano deu
a conhecer que exames forenses ao
túmulo onde estão as relíquias de São
Paulo permitiram garantir a presença
de fragmentos de ossos humanos
que pertenceriam ao apóstolo. Quem
o revelou foi o então Papa Bento XVI,
Paulo era de origem judaica e inclusivamente participou ativamente em
perseguições a cristãos, antes dele
próprio se converter à Fé Cristã. Morreu decapitado em Roma no ano de 67.
Mas quem foi Paulo? Nasceu entre 5
e 10 depois de Cristo, sabendo-se que
era filho de Judeus e que como tal
acabou por ser educado de uma forma
tradicional.
Paulo nasceu na cidade de Tarso na
Cilícia, atual Turquia, tendo também
família em Jerusalém; uma irmã e um
sobrinho.
A família dedicava-se à manufactura
de tendas, e assim sendo, foi esse
trabalho que acabou por seguir.
Ainda jovem, foi para Jerusalém onde
se junto ao resto da família. Vai para a
Escola Gamaliel, onde se especializou
no conhecimento da sua religião.
A sua vida passa por momentos
profundamente atribulados, como
por exemplo os da morte de Estêvão.
Tinha testemunhado a morte daquele
que viria a ser Santificado como Santo
Estêvão, o primeiro mártir do cristianis-

mo, Estêvão que é considerado santo
por diferentes confissões cristãs, a
católica, a ortodoxa e a anglicana.
Nesta época, Paulo é ainda um perseguidor de cristãos, promovendo a
sua detenção, ataca e saqueia igrejas.
Procurava encontrá-los e, por isso,
munia-se de toda a informação que
conseguisse para o fazer.
Mas vai acontecer o momento crucial
que irá mudar toda a sua vida, e aqui
perece dar atenção a esta passagem
das escrituras onde em Atos 9:1-5 se
lê “e indo no caminho, aconteceu que,
chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz
do céu. E, caindo em terra, ouviu uma
voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por
que me persegues? E ele disse: Quem
és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou
Jesus, a quem tu persegues. Duro é
para ti recalcitrar contra os aguilhões”.
Como já referimos, neste momento a
sua vida muda para sempre, passando
de perseguidor a anunciante da palavra do Senhor.
A sua primeira missão apostólica vai
acontecer entre os anos 45 e 49, sendo a missão anunciar o Evangelho. A
descrição que se encontra no livro dos
Atos, nos capítulos 13 e 14 é intensa e
explica este percurso.
O ponto de partida foi Antioquia da
Síria. Paulo é acompanhado por Barnabé e Marcos que embarcam nesta
viagem na cidade de Selêucia, uma
cidade portuária, que se localizava na
atual Síria.
Seguem diretos para Chipre, terra natal de Barnabé onde Paulo irá exercer
pela primeira vez um ato missionário.

Em Salamina, anunciaram a Palavra
de Deus nas sinagogas, de seguida
atravessaram a ilha chegando a Pafos,
onde o apóstolo dos gentios pregou
para o procônsul Sérgio Paulo e enfrentou Elimas, o mágico, que se opôs
à pregação do Evangelho. Mas a mensagem divina triunfou e o encantador
ficou cego por um determinado tempo.
Depois, Paulo deixa Chipre e segue
para o continente, passando por

“

A sua primeira
missão
apostólica
vai acontecer
entre os anos
45 e 49, sendo
a missão
anunciar o
Evangelho.

Perge, cidade da Panfília. Por alguma
razão que a Bíblia não narra, Marcos
abandonou Paulo e Barnabé e voltou
para a casa de sua mãe, em Jerusalém.
Supõem-se que ele se tenha “assombrado” com a hostilidade daquela
sociedade pagã. Na sinagoga de Antioquia da Pisídia, o apóstolo dos gentios
pregou aos judeus.
Expulso de Antioquia da Pisídia, Paulo
foi para Icónio. Como as hostilidades
eram as mesmas da cidade anterior,
havendo motim tanto dos judeus como
dos gentios, foram para a região da
Licaónia, e fundaram igrejas em Listra
e Derbe. A atividade missionária de
Paulo em Listra resultou na cura de
um coxo. Isso chamou a atenção das
multidões, onde o apóstolo dos gentios
aproveitou para anunciar a Palavra
de Deus. Os judeus de Antioquia da
Pisídia e de Icónio atacaram-no e ele
foi arrastado da cidade; quase morreu
no meio deste incidente.
No fim da primeira viagem, Paulo e
Barnabé foram para Derbe. De lá,
regressam de novo a Antioquia, confirmando as igrejas em Listra, Icónio e
Antioquia da Pisídia e estabelecendo
pastores em cada uma delas.
Paulo era um homem com elevado
nível cultural, que além de conhecer
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Papa Francisco abençoa Presépios de Garfe

13 de maio deste ano passa a ter ainda mais razão na vida do Padre Luís Fernandes,
o Pároco de Garfe, que todos os anos organiza um evento cuja dimensão está
permanentemente a crescer: os Presépios de Garfe.
Pois sucede que foi esta a data escolhida pelo Papa Francisco para, através de um dos
seus assessores, o Monsenhor Paolo Borgia, enviar uma carta a o Padre Luís a darlhe conhecimento que o Papa Francisco deu Bênção Apostólica ao evento anual dos
presépios em Garfe.
A carta que se reproduz, fala por si, e é por certo motivo de grande alegria para o
Padre Luís Fernandes, bem como para toda a Freguesia de Garfe.

bem a sua religião possuía excelentes
conhecimentos de filosofia bem como
das religiões gregas do seu tempo.
Paulo encontrou dificuldade para ser
aceite pelo povo como Apóstolo, já
que não era bem olhado pelo facto de
ter sido um perseguidor de Cristãos e
em especial porque Jesus não o havia
obviamente escolhido. Catorze anos
após a sua conversão, subiu a Jerusalém, para o Concílio, onde defendeu a
não circuncisão para os pagãos. Ele
mesmo se defendeu das acusações.
Paulo é claro quando afirma, como referido em Gálatas 1:11,12 que “faço-vos
saber, irmãos, que o evangelho que
por mim foi anunciado não é segundo
os homens. Porque não o recebi, nem
aprendi de homem algum, mas pela
revelação de Jesus Cristo”.
Para Paulo, anunciar o Evangelho era
uma obrigação, e citando Coríntios
9:16, “se anuncio o evangelho, não
tenho de que me gloriar, pois me é
imposta essa obrigação; e ai de mim,
se não anunciar o evangelho!”.
Em sua incansável missão de anunciar
o Evangelho, Paulo sofreu muito, mas
não desistiu. Ele mesmo relata algumas das situações difíceis que passou:
Paulo é referido várias vezes como
sendo distante do povo e das suas

comunidades, incapaz de manifestar
sentimentos, como sendo indiferente
ao drama das pessoas. À maneira na
época, um antifeminista e moralista.
No entanto, não podemos esquecer todos os momentos complexos pela qual
passou, fundamentalmente o tempo
que passou em cadeias, o reflexo do
que viu nas suas viagens, os sofrimentos e perigos que viveu e, sobretudo, a
sua paixão por Jesus e pelo povo. Era
capaz de amar todos os membros de
todas as comunidades, sem distinção,
chamando-os de queridos, amados,
irmãos e até mesmo filhos. Queria que
todos fossem fiéis a Deus, contudo
basta uma leitura mais cautelosa das
suas cartas para descobrir que Paulo
não é assim tão insensível e que todo
o seu apostolado vem carregado de
bons sentimentos.
No livro dos Atos dos Apóstolos pode
ler-se sobre os piores problemas que
Paulo passou em Jerusalém, na altura
anúncio da ressurreição de Cristo.
Momentos complexos são por exemplo
aquele em que Pórcio, Festo, o rei Agripa e Berenice são pressionados pelos
judeus no intuito de condenar Paulo à
morte. Paulo defende-se evocando o
estatuto de cidadão Romano e assim
escapa à morte imediata. No entanto,

é enviado para ser julgado a Roma
no outono do ano 60, isto durante o
governo do próprio Festo. Ao ser deslocado para Roma, o barco onde segue
é apanhado numa enorme tempestade
tendo que seguir para Malta onde acaba por ficar retido quase três meses em
reparações. Finalmente, o barco fica
pronto e é conduzido a Roma. Depois
de um processo que demora dois anos,
recebe finalmente a liberdade. Mas
nesse momento surge um novo imperador, Nero, que, entretanto, acusa os
cristãos por serem os responsáveis por
incendiarem Roma.
No ano de 67, Paulo regressa a Roma
acompanhado por Lucas e aí vai reunir
de novo a comunidade Cristã que havia
sido destruída durante as perseguições de Nero.
Paulo vai viver para a margem esquerda do Rio Tibre, perto da ilha Tiberina,
no local onde foi posteriormente
construída uma Capela dedicada a
sua memória, “San Paolo alla Regola”.
É entretanto preso de novo e acusado
de chefiar a seita cristã. Desta vez juntava-se ai o facto de o acusarem pelas
suas actividades Cristãs mas também
como cúmplice no incêndio da Cidade
de Roma.
Sendo Romano, Paulo devia ser julga-

do pelo Tribunal Imperial. No primeiro
Interrogatório, permitiram ao Apóstolo
fazer a sua própria defesa, da acusação
de cumplicidade no incêndio de Roma,
sendo a audiência suspensa sem qualquer condenação.
A segunda Sessão do Tribunal decorre
no outono do ano 67 e aí Paulo é condenado à morte. A esse respeito, Paulo
escreve que “combati o bom combate,
terminei a minha carreira, guardei
a fé. Desde já me está reservada a
coroa da justiça, que o Senhor, justo
juiz, me dará o Senhor naquele Dia, e
não somente a mim, mas a todos os
que tiverem esperado com amor a sua
Aparição”
Levaram Paulo ao longo da Via Ostiense, seguindo pela Porta Trigémina, passaram pela Pirâmide de Céstio e pelo
local onde hoje se encontra a Basílica
de São Paulo Extramuros que acabou
por ser o lugar da morte. A seguir o
cortejo deixa a estrada e vão até o local
onde ele foi executado. Hoje, naquele
lugar, existe a “Piazza Tre Fontane”.
No local da execução, a cabeça do
Apóstolo cai pelo chão com um golpe
de espada.
Paulo morre, mas com ele abre a porta
para que não se esqueça a história da
sua vida.
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texto Marco António Lindo
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Agrupamento de Escolas
de Pedome na Expo
Empresas Júnior
em Vieira do Minho
Decorreu no passado dia no dia 28 de maio, em Vieira do Minho, e com apoio da Edilidade, a
final da Expo Empresas Júnior | 3º ciclo.

E

ste evento permitiu aos
alunos das diversas escolas
participantes expor todo o seu
trabalho num espaço aberto
ao público, completando
exposição com uma apresentação livre
sobre os seus projetos.
Este, que é um concurso de empreendedorismo destinado a alunos do 3.º
Ciclo do Ensino Básico, é organizado
pelos Municípios que constituem a
CIM do Ave, em articulação com os
Agrupamentos de Escolas.
Nesta edição da Expo Empresas Júnior, participaram mais de 600 alunos,
oriundos de 27 escolas dos concelhos
da CIM do Ave, que apresentaram as
suas propostas de empreendedorismo
aos restantes alunos, bem como a todos os que puderam visitar o certame.
O Agrupamento de Escolas Vieira
de Araújo de Vieira do Minho foi o
“anfitrião” deste ano, que esteve representado pela turma A do 9º ano, com
o projeto denominado “4Seasontour”.
O Município de Vieira do Minho
considera que incentivar o empreendedorismo escolar é fundamental,
dado este ser basilar para dotar os
alunos em geral de meios que apoiem
o desenvolvimentos das suas ideias,
de produtos ou serviços, estratégias,
funções e responsabilidades, através
da realização de diferentes iniciativas,
concluindo com a divulgação de cada
um dos projetos à comunidade.

Um grupo de alunos do Agrupamento
de Escolas de Pedome participou na
Expo Empresas com o projeto “Apps
for US”, uma ideia que está sob orientação do projeto Internacional “Apps
for good”, que visa a realização de
um projeto de empreendedorismo, da
ideia à criação do protótipo de uma
aplicação informática.
Movidos por esta missão, a turma do
7º. C do Professor Paulo Ramalhoto e
da comissária do empreendedorismo,
Sofia Andrade, desenvolveram, com
o apoio da ARRIVA, duas aplicações
informáticas: a “Next stop” e a “Bus
Phone”, aplicações que permitem a
georreferenciação dos autocarros e a
possibilidade de criar uma aplicação
que assegura que o passe escolar,
mesmo que esquecido, possa ser
identificado através do telemóvel do
aluno.
O trabalho levou a que o Engº Fernando Cosme, responsável de informática
da ARRIVA, se deslocasse a Pedome,
à escola onde fez uma “aula” a este
propósito. Dias depois, foi a vez da
Escola vir à ARRIVA, onde além de
uma visita guiada, houve lugar para
uma apresentação da empresa, a
cargo uma vez mais do Fernando
Cosme, com o apoio do responsável
de marketing, Marco Lindo.
Para a Expo Empresas, o grupo de alunos do 7ºC decidiu decorar o espaço
que nos vai ser cedido na Escola de

Vieira do Minho com imagens e “roll
up” dos parceiros, aproveitando para
a distribuição de folhetos alusivos ao
evento. No fim, a organização expressou o seu agradecimento à ARRIVA
por acreditar nas ideias dos alunos e
pelo apoio à sua divulgação.
O Teatro Bus, proporcionou uma
deslocação graciosa dos membros
da escola ao evento, tendo sido dedicado o tempo livre disponível para a
apresentação da peça levada a cabo
pelo agrupamento Grutaca.
No fim da Expo Empresas, esta acção
foi classificada como “uma viagem
surpreendente de partilha, aprendizagem e exploração!”

“

Agrupamento
de Escolas
Vieira de Araújo
de Vieira do
Minho foi o
“anfitrião”
deste ano.

DOM
Narrador – Dez horas. Abriu-se então a
porta da alcova que ringiu ligeiramente
na couceira desengonçada, e saiu um
sujeito de mediana estatura, ombros
largos, barba toda com raras cãs, olhos
brilhantes, pálido-trigueiro, nariz adunco. Representava entre trinta e seis e
quarenta anos. Sentou-se à braseira e
preparou um cigarro, vagarosamente,
que acendeu na aresta chamejante de
uma brasa. Com o cigarro ao canto dos
lábios e um olho fechado pelo contacto
agro do fumo, foi abrir uma das vidraças, e pôs fora a mão a sondar a temperatura. Coxeava um pouco. Recolheu a
mão com desagrado e fechou a janela.
Vinha subindo a escada de comunicação com a cozinha uma mulher idosa,
em mangas de camisa, meias azuis de
lã e ourelos achinelados. Pediu licença
para entrar, fez uma mesura de joelhos
sem curvar o tronco, e perguntou:
Criada – Vossa Majestade passou bem?
Dom Miguel – Optimamente, Senhorinha, passei muito bem.
Criada – Estimo muito, real senhor. O
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MIGUEL (impostor)
senhor abade foi chamado às oito horas
para confessar uma freguesa que está a
morrer duma queda, e deixou dito que
pusesse o almoço a Vossa Majestade, se
ele não chegasse às nove e meia.
Dom Miguel – Quando quiser, Senhorinha, quando quiser, visto que o abade
deu essas ordens e quem manda aqui
é ele.
Narrador – Da cozinha vaporava um
perfume de salpicão frito como ovos.
Sua Majestade farejava com as narinas
anelantes, num forte apetite. A criada
voltou com a toalha, guardanapo, loiça
da Índia, talheres de prata e uma travessa coberta. Sua Majestade, muito
familiar, tirou de sobre a mesa uns
cadernos escritos, cosidos com seda
escarlate e um tinteiro de chumbo com
penas de pato.
Criada – Ora Vossa Majestade a incomodar-se! Valha-me Deus! Eu tiro isso,
real senhor! Não que uma cousa assim!
Um rei a…
Narrador – E o real senhor:

Criada – Vossa Majestade diz que gosta…

suínas. O terceiro prato era vitela assada.
A Senhorinha trazia no espeto, porque
Sua Majestade gostava de ir trinchando
finas talhadas, enquanto a cozinheira, de
cócoras ao pé do fogareiro, conservava
o espeto sobre o brasido, a rechinar, a
lourejar. Bebeu harmonicamente o real
hóspede um vinho branco antigo, da
lavra de um fidalgo de Braga, proprietário do Douro, que estava no segredo do
ditoso abade de Calvos – Capelão-mor de
el-rei e Dom Prior eleito de Guimarães.

Dom Miguel – Sardinhas de escabeche?
Se gosto!... Vamos a elas que estão a
dizer: comei-me.

Narrador – A criada assistia muito jovial
àquela deglutição formidável e dizia
particularmente ao abade:

Narrador – E atirou-se às sardinhas
com uma sofreguidão pelintra. Depois,
serviu-lhe rodelas de salpicão com ovos.
Sua Majestade gostava muito destas
comezainas nacionais. Já tinha comido
tripas e dizia que no exílio se lembrara
muitas vezes desta saborosa iguaria com
feijão branco e chispe, que tinha comido
em Braga. O abade de Calvos sensibilizava-se até às lágrimas quando via el-rei a
esbrugar uma unha de porco e a limpar
as régias barbas oleosas das gorduras

Criada – Este senhor, pelo que come,
parece que tem passado muitas fominhas! Ninguém há-de crer o que Sua
Majestade atafulha naquele bandulho!

Dom Miguel – Ande lá, Senhorinha, que
eu ajudo. Um rei é um homem como
qualquer homem.
Criada – Credo! Faz muita diferença…
mesmo muita…
Narrador – Ela descobriu a travessa a
rir-se:

E, perguntando a el-rei se era verdade
aquilo: que sim, que chegara a essa
extremidade; mas que preferia a fome a
ceder os seus direitos e a felicidade dos
seus vassalos pelos sessenta contos
anuais que lhe ofereceram da Casa do
Infantado, e que ele rejeitara.
Por fim, vinha o café. As fatias eram
torradas ali, no fogareiro. Sua Majestade barrava-as de manteiga nacional
– preferia a manteiga do seu país,
como a vitela, e o lombo de porco no
salpicão português, e o pé do porco
nas tripas também portuguesas – tudo
do seu país.
Padre – Que rei, que patriota!

Narrador – E dizia que lhe dava vontade
de chorar, lembrando-se das lazeiras
que ele tinha apanhado; porque o abade
contava que lera no Deus o Quer, do visconde de Arlincourt, que o Sr. D. Miguel,
em Roma, não tinha às vezes 10 réis de
seu para almoçar uma xícara de leite.

Narrador – Meditava o abade de Priscos,
bispo eleito de Coimbra, esmoncando-se e aparando as lágrimas ternas no
Alcobaça.
No fim do copioso almoço, el-rei fumava
charutos espanhóis, de contrabando;
desabotoava o colete, dava arrotos, repoltreava-se na cadeira de sola um pouco desconfortável, e vaporava grandes
colunas de fumo que se espiralavam
até ao tecto.
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Escola de Pedome
em Vieira do Minho

O

s alunos do Agrupamento
de Escolas de Pedome participaram na Expoempresas, em Vieira do Minho.
No certame, apresentaram o projeto “Apps for US”, projecto
este que está sob orientação do projeto
“Internacional Apps for good”, que visa
a realização de projetos de empreendedorismo que vão da ideia à criação do
protótipo de uma aplicação informática.
No âmbito deste projeto, a turma do 7º. C
do Prof. Paulo Ramalhoto e da comissária do empreendedorismo, Sofia Andrade, estão a desenvolver com a ajuda do
seu principal parceiro, a ARRIVA, duas

aplicações informáticas: a Next stop e a
Bus Phone, que visam a georreferenciação dos autocarros e a possibilidade de
criar uma aplicação que assegura que
o passe escolar, mesmo que esquecido,
o aluno possa ser identificado através
do telemóvel.
No decorrer dos trabalhos fico expresso
o agradecimento à ARRIVA por acreditar
nas ideias deste jovem grupo e ao participarem no acompanhar da partilha
das mesmas!
Na conclusão desta fase, a Sofia Andrade referiu que “está a ser uma viagem
surpreendente de partilha, aprendizagem e exploração”.
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GRUTACA:

Grupo de Teatro
Amador Camiliano
no TEATRO BUS
A atividade no TEATRO BUS foi desta vez da
responsabilidade do GRUTACA, Grupo de Teatro Amador
Camiliano, que nos trouxe animados momentos retirados
de obras de Camilo Castelo Branco.

O

intuito foi o de animar uma
audiência maioritariamente jovem que no fim de
cada uma das atuações
se mostrou satisfeita com
o que as representações que puderam
assistir.
O grupo também se dedica a outros
autores, tendo estreado a 22 de maio a
peça “A Guerra do tabuleiro de xadrez”
de Manuel António Pina, um autor
contemporâneo, cujo trabalho lhe valeu
diversos prémios, incluindo o Prémio
Camões em 2001. Isto além de ser feito
Comendador da Ordem do Infante D.
Henrique em 2005.
A estreia da peça coincidiu com o encerramento do X Festival de Teatro Terras

de Camilo, promovido por colaboração
entre esta associação e o município de
Vila Nova de Famalicão.
Esta peça tem como base o tabuleiro de
xadrez, onde as peças ganham vida e
transmitem-nos como mensagem uma
nítida chamada de atenção, refutando
o racismo e a ganância. Contudo, é,
sobretudo, um apelo à Paz. Nesta peça,
como é hábito do grupo, foi introduzida
alguma influência Camiliana.
O grupo tem participado regularmente
em várias atividades promovidas pela
Casa de Camilo, incluindo outras fora
da temática teatral, como por exemplo
a Caminhada Camiliana, que se realiza
todos os anos no dia 10 de junho, integrada nas Festas Antoninas.

38 ARRIVA JORNAL MAIO-AGOSTO 2016

S
saúde

texto Dr. Dr. Luís Azevedo, Especialista em Cirurgia
Plástica, Reconstrutiva e Estética. Fellow do European
Board of Plastic, Reconstrutive and Aesthetic Surgery.
fotografias D.R.
ESTE ARTIGO TEM O APOIO

Desmistificar
a Cirurgia
Estética

N

o mundo atual é cada vez
mais importante a imagem
corporal, a qual determina
e condiciona comportamentos. Uma deformidade estética, mais ou menos evidente, com ou
sem repercussão funcional, pode para
um paciente constituir um problema
com enorme repercussão psicológica,
condicionando um enorme sofrimento,
o qual nem sempre é compreensível
à luz do senso comum. A Cirurgia
Plástica é uma especialidade única
no que concerne aos seus objectivos
e meios, distinguindo-se das restantes
especialidades pela sua versatilidade e
engenho. A dicotomia Cirurgia Estética
e a Cirurgia Reconstrutiva são duas
faces da mesma moeda, sendo que não
é possível encarar a intervenção estética sem sólidos conhecimentos sobre
cirurgia reconstrutiva. Essa é a razão
pela qual a Cirurgia Estética só deverá
ser executada com toda a confiança e
plenitude pelo Cirurgião Plástico com
sólidos conhecimentos em Cirurgia
Reconstrutiva.
Muitas questões, muitos mitos, rodeiam
a Cirurgia Estética. Eis algumas questões e respostas que visam desmistificar
um pouco deste atraente mundo:

1. Que cuidados na selecção de um
Cirurgião Plástico e o que esperar da
primeira consulta?
Em primeiro lugar escolher um cirurgião plástico certificado - inscrito no
Colégio de Especialidade de Cirurgia
Plástica, Reconstrutiva e Estética da
Ordem dos Médicos.
Em segundo lugar é de esperar que o
cirurgião plástico interprete correctamente aquilo que o paciente pretende,
sendo sua obrigação esclarecer o que
é possível fazer, e como fazer! É igualmente de esperar uma avaliação dos
riscos e benefícios, com identificação
e exclusão de factores de risco que
possam por em causa o sucesso e
segurança da cirurgia, nomeadamente
estabilidade emocional, tabagismo,
patologia vascular, ou obesidade
mórbida.
2. A Cirurgia Estética deixa cicatrizes?
Todo o acto cirúrgico envolve cicatrizes. A arte da Cirurgia Plástica reside
em “esconder” essas cicatrizes e torná-las pouco visíveis.
3. A Cirurgia Estética é perigosa?
Não. O rigoroso cumprimento dos
critérios de selecção e preparação pré-

-operatória reduzem o risco cirúrgico
para os níveis muito baixos.
4. A Cirurgia Estética é dolorosa? É necessário um internamento prolongado?
Não. A generalidade dos procedimentos
estéticos são pouco dolorosos, sendo o
controlo analgésico facilmente obtido
com vulgar medicação – ex paracetamol
ou ibuprofeno.
A generalidade dos procedimentos
“major” (ex: mamoplastia de aumento
ou redução mamária, abdominoplastia, rinoplastia, face lifting) requer um
internamento de 24h. As intervenções
“minor” (blefaroplastia, otoplastia, lipoaspiração minor) são realizadas em
regime de ambulatório.
5. Quando é que surgem os primeiros
resultados e quanto tempo duram?
Na generalidade dos procedimentos os
primeiros resultados são descortináveis
no pós-operatório imediato, sendo que
ao fim de 3-6 meses (em função da intervenção realizada) estejamos por regra
perante o resultado definitivo. A durabilidade é dependente de múltiplos factores
intrínsecos ao paciente (ex: qualidade da
pele, cuidados alimentares, forma física)
e extrínsecos (ex: exposição solar).

“

A Cirurgia
Plástica é uma
especialidade
única no que
concerne aos
seus objectivos
e meios,
distinguindo-se
das restantes
especialidades
pela sua
versatilidade e
engenho.
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texto Susana Marvão e www.atlasdasaude.pt
fotografias D.R.

Surfar (mais ou menos)
a crista da onda

O

surf é cada vez mais popular entre toda
população, não estivéssemos nós num
país à beira mal plantado. O espirito de
tranquilidade que este desporto envolve,
assim como os vários benefícios físicos
que proporciona, são sem dúvida os pontos fortes que
levam à sua prática.
Ao início pode ser um desporto que pode requerer alguma persistência até começar a tirar-se algum proveito.
O surf não é tão fácil quanto possa parecer. Vale a pena
iniciar-se com algumas aulas para aprender o básico
e evoluir mais rapidamente.
Quem pratica, diz que ao entrar numa fase em que já se
consegue “aguentar”, dificilmente consegue deixar de
praticar. Nós fomos experimentar e... adoramos! Mas é
verdade que não é fácil... mas , acreditem, compensa
no divertido em que se pode tornar! Mesmo que a
maioria das vezes seja a tentar subir para a pracha...

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE
Os benefícios do surf são numerosos. Promove a saúde
e bem-estar, melhora o funcionamento cardiovascular
e fortalece os músculos.
Tal como a natação, a remada no surf melhora o sistema cardiovascular e aumenta a resistência.
Também através da remada os músculos dos braços,
ombros e costas são trabalhados proporcionando
mais força.
Ao colocar-se em pé quando apanha uma onda, o
equilíbrio que necessita, e todos os movimentos que
faz enquanto surfa a onda, vai fazer com que trabalhe
os músculos das pernas e do abdómen.
OUTROS BENEFÍCIOS
Sendo um desporto que se pratica ao ar livre, pode
usufruir de toda a tranquilidade que a natureza tem
para oferecer.

É uma excelente maneira de aliviar o stress do dia-a-dia
e não pensar em mais nada.
Para se iniciar a praticar surf deve ter em conta alguns
aspetos básicos de segurança, assim como nadar e
conhecer bem o mar e as correntes. Procure sempre
informar-se bem com pessoas que sejam locais antes
de entrar no mar.
EVITE LESÕES E COMPORTAMENTOS DE RISCO
Um bom aquecimento antes de entrar na água é essencial, assim como não se esqueça da regra básica de
procurar não surfar sozinho. Se está a iniciar-se tenha
preferência por praias com fundo de areia e, mesmo
em dias sem sol, utilize sempre protetor solar.
Não se esqueça, que apesar de ser um desporto que
permite alguma liberdade também existem regras, e
estas devem ser cumpridas para que não corra riscos
de se lesionar ou lesionar outras pessoas.

PUB
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roteiro
gastronómico
texto Whoa
fotografias João Gigante

Largo do Serralho

“A Cozinha”, de
António Loureiro
O Restaurante “A Cozinha”, projeto pessoal do chef António Loureiro, abriu oficialmente ao
público no passado dia 26 de julho. Está no Largo do Serralho, em pleno centro histórico de
Guimarães, e quer ser um espaço inovador, aliando a tradição e os sabores portugueses à
criatividade da cozinha de autor.

No coração de Guimarães, nasceu uma
nova “Cozinha”, pelas mãos do chef
vimaranense António Loureiro que, em
comunicado de imprensa, garante que
este promete uma cozinha moderna,
criativa e sustentável, inspirada em
sabores genuinamente portugueses.
“É um projeto que dará destaque à cozinha tradicional portuguesa reinventada,
nomeadamente à cozinha das regiões
do Minho e Douro. O objetivo é projetar
uma forte identidade e criar experiências
altamente sensoriais, aliando o nosso
receituário à cozinha de autor. Teremos
por isso dois momentos diferentes:
ao almoço, pratos de forte ligação ao
passado, com inovação e equilíbrio; ao
jantar, propostas de maior criatividade,
em sintonia com a cozinha portuguesa
contemporânea, num estilo mais europeu”, revelou o chef António Loureiro,
que concretiza, aos 48 anos, mais uma
etapa no seu vasto percurso.
O espaço tem capacidade para 40
pessoas, um design sofisticado que lhe
confere um ambiente acolhedor. Além
da sala principal, “A Cozinha” inclui
também uma mesa especial para cerca
de 10 pessoas, que poderá ser usada
para workshops, esplanada no exterior

e uma horta urbana para produção de
aromáticas e pequenos legumes.
A carta, diz o responsável, terá na “portugalidade” o ponto de partida, usando
a autenticidade dos produtos locais,
respeitando a sua diversidade, sustentabilidade e denominação de origem.
No segmento vínico, será dado sobretudo destaque à região dos Vinhos Verdes
e do Douro (únicos no mundo), mas
haverá também lugar para vinhos de
referência de outras regiões, desde o
“renascimento” dos vinhos da Bairrada
aos do Dão, sem esquecer as castas
nobres do Alentejo, esclarecem. Estarão
ainda disponíveis cervejas artesanais
de referência nacional e alguns rótulos
internacionais.
O CHEF ANTÓNIO LOUREIRO
António Loureiro, natural de Guimarães
é conhecido pela sua cozinha com
criatividade e respeito pela essência
dos ingredientes. Iniciou a sua carreira
em 1994 na restauração, muito ligada à
cozinha tradicional portuguesa. Nos últimos dez anos, movido por uma paixão
dos saberes e sabores gastronómicos,
procurou na sua passagem por vários
restaurantes nacionais e internacionais

com estrelas Michelin (Belcanto**, The
Kitchin*, Azurmendi***), conhecimento
e experiência que lhe permitiu inovar
conceitos gastronómicos, adaptando-os
à cozinha Portuguesa.
Dirigiu cozinhas de alguns hotéis como
Pousadas de Portugal, Solverde ou Meliã. E, fazendo jus aquilo que dele se diz,
“todos os produtos, receitas, e as abordagens que utiliza são maioritariamente do
que é, e de como ele próprio enquanto
homem do Norte se fez”. Aos 46 anos foi
eleito o Chefe Cozinheiro do Ano 2014,
“Aroma, sabor, intensidade, criatividade
e um enorme respeito pela essência,
nobreza e qualidade dos ingredientes, a
consistência das técnicas demonstradas
ao longo de todo o CCA, isto sem nunca
esquecer toda a sua bagagem e experiência enquanto cozinheiro”.

“A Cozinha”
Largo do Serralho, em pleno centro
histórico de Guimarães.
Reservas:
reservas@restauranteacozinha.pt
telefone +351 253 534 022

“

É um projeto
que dará
destaque
à cozinha
tradicional
portuguesa
reinventada,
nomeadamente
à cozinha das
regiões do
Minho e Douro.
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sabores
texto Susana Marvão
receitas e fotografia http://www.lemonaid.pt/

Sabores
de verão
SOPA FRIA DE ABÓBORA E LARANJA

C

hegados finalmente ao verão, é altura de tudo se tornar mais leve.
Inclusivamente a alimentação, num claro convite a uma digestão
mais “ágil” e rápida para poder disfrutar e usufruir da praia e piscina.
Assim, visitamos os site da Lemonaid e apresentamos aqui excelentes
sugestões para um verão mais saudável.
Optamos por vos apresentar receitas que para além de fácil digestão são... de fácil
execução, para que o tempo neste período de verão não seja passado dentro da
cozinha, por mais agradável que isso seja!
Bom verão e bons sabores!

Ingredientes
4 pessoas
1 pedaço de abóbora (aprox. 1 kg)
2 cebolas
2 colheres de sopa de óleo de côco
1 pedaço de gengibre (aprox. 3 cm)
1 colher de chá de alho em pó
1 colher de café de sal, ou a gosto
2 laranjas, raspa e sumo
1 copo de água, ou a gosto
Cebolinho para polvilhar

Preparação
Comece por estufar a abóbora, a cebola e
o gengibre no óleo de côco.
Quando a cebola começar a ficar translúcida, adicione o alho em pó, o sal e a raspa
de laranja. Deixe cozinhar em lume brando,
tapado, até que a abóbora esteja cozida. Se
fôr preciso, refresque com um pouco de
água. Adicione o sumo de laranja e comece a triturar. Junte mais água consoante a
consistência e o seu gosto pessoal.
Deixa arrefecer e serve polvilhada com
cebolinho.

BOLO SALGADO DE ERVILHAS E QUEIJO DE CABRA
Ingredientes
1 chávena de farinha de grão de
bico; 1 1/2 chávena de farinha
de milho; 1 colher de sopa de
oregãos; 1 colher de chá de sal
marinho; 1 colher de chá de
fermento em pó; 1 colher de
chá de bicarbonato de sódio; 1
abacate pequeno; 1 limão, raspa e sumo; 1 colher de sopa de
mostarda de Dijon; 2 chávenas
de leite de amêndoa (ou outro);
1 chávena de ervilhas; 50 gr
queijo de cabra

Preparação
Comece por pré-aquecer o forno a 180ºc e
forre uma forma de bolo inglês com papel
vegetal. Numa taça, envolva os ingredientes
secos (farinhas, oregãos, sal, fermento e
bicarbonato). Noutra, triture o abacate e
misture bem com o limão, a mostarda e
o leite.
Gradualmente, envolva as farinhas na
mistura de abacate até ter uma massa
homogénea. Envolva as ervilhas e o queijo
de cabra em cubinhos. Coloque a massa
na forma e leve ao forno durante 1h10 ou
até um palito sair limpo. Deixe arrefecer um
pouco e sirva cortado em fatias

QUINOA, LEGUMES ASSADOS E ESPINAFRES
Ingredientes, 4 pessoas
2 cháv. de quinoa, cozida; 1
abóbora manteiga, em fatias;
1 beterraba e em cubos; 1
pack choi, em fatias; 1 limão;
2 colh. de sopa de azeite;
2 colh. de sopa de vinagre
balsâmico; Sal marinho e
pimenta preta do moinho; 1
punhado de espinafres baby;
1 abacate, em cubos

Preparação
Pré-aqueça o forno a 180ºc. Lave e arranje
os legumes, coloque-os num tabuleiro de
forno e tempere com azeite, balsâmico, sal
e pimenta. Esprema bem os limões em quartos e adicione-os ao tabuleiro. Leve ao forno
durante cerca de 30 minutos ou até todos os
legumes estarem cozidos. Quando estiverem
prontos, tire o tabuleiro do forno, adicione a
quinoa e misture bem. Junte os espinafres e
o abacate e envolva mais um pouco.
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POPS DE ABACATE E MANGA
Ingredientes
8 gelados
2 abacates médios, maduros
2 colheres de sopa de mel, ou
outro adoçante natural que
prefiras
1 manga bem madura
1 lima
sementes de sésamo tostadas,
a gosto

Preparação
Triture os abacates com o mel e sumo de meia lima.
Reserve numa taça e, com o mesmo processador
de alimentos, triture a manga com o restante sumo
de lima. Coloque 2/3 do creme de abacatenos
moldes de gelado. Divida o creme de manga e
termine com o restante creme de abacate. No final,
dê algumas voltas com o cabo de uma colher para
criar um efeito marmoreado e insira um pauzinho
em cada forma. Leve ao congelador durante, pelo
menos, 5 horas ou de um dia para o outro. Para
desenformar, segure no pauzinho e molhe o molde
em água morna durante uns segundos.

SALADA DE PÊSSEGOS, MOZZARELLA E BACON
Ingredientes
2 pessoas
1 coração de alface
6 fatias de bacon fumado
1 pêssego
2 tomates
1 mozzarella de búfala

Preparação
Aqueça uma frigideira em lume brando e comece a fritar o bacon em fatias finas. Corte o
pêssego em tiras, assim como a mozzarella e
o tomate em metades. Arranje a alface, separando as folhas e ripando as maiores. Quando
o bacon estiver estaladiço, escorra a carne da
gordura, reservando-a numa tacinha. A esta
gordura junte uma pitada de sal, sumo de limão
e está feito o tempero. Junte os ingredientes
numa saladeira e passe para um tupperware.

BASE DE PIZZA DE CLARAS
Ingredientes
2 pessoas
6 claras de ovo bio
1 pitada de sal marinho
1/2 colher de café de manjericão
em pó
1 colher de café de oregãos
1 pitada de pimenta preta do
moinho

Preparação
Pré-aqueça o forno a 180ºc. Numa taça coloque
todos os ingredientes e bata ligeiramente, para
deslaçar as claras. Forre um tabuleiro com
papel vegetal e coloque aí a mistura de claras.
Leve ao forno até as claras estarem quase
completamente cozinhadas. Tire e coloque os
toppings à sua escolha (usei fatias de tomate,
queijo ralado e pimento encarnado). Aumente a
temperatura e volte a levar ao forno na posição
superior, para que a pizza fique bem dourada.
Retire, polvilhe outros toppings a gosto, separe o
papel vegetal com cuidado e sirva bem quente!

SOPA CAMPONESA
Ingredientes, 4 pessoas
4 tomates médios; 1 pepino; 1/2
cebola roxa; 1 embalagem de
queijo Feta; 2 colheres de sopa
de azeite extra virgem; 1 pitada
de pimenta preta; 1 colher de
café de oregãos; 1 punhado de
azeitonas (opcional); 2 colheres
de sopa de alcaparras (opcional)

Preparação
Comece por cortar os tomates em gomos e
coloque no prato de servir. Descasque o pepino, corte-o ao meio e fatie-o ao seu gosto.
Adicione ao prato. Corte fatias de cebola roxa
e junte aos outros legumes. Posicione o feta,
inteiro, por cima e no meio de tudo. Tempere-o
com azeite, pimenta preta e oregãos. Adicione
ainda azeitonas e alcaparras caso queira.
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vinhos
texto Marco Lourenço
fotografias D.R.
Revista Paixão pelo Vinho
seja responsável, beba com moderação

A nova adega Alves de Sousa
A estrada trouxe-nos da Régua até Santa Marta de Penaguião, ao longo de um vale ora contido e serpenteante, ora aberto e
deslumbrante. Estamos no Baixo Corgo e aqui fazemos uma paragem, por via das dúvidas, já que esse edifício tão distinto e
singular não tinha irrompido ainda de qualquer lugar, como viria a acontecer alguns instantes mais tarde... Falo-vos da nova
adega Alves de Sousa.

U

ma senhora apressou-se a
identificar a invulgar construção: “uma coisa assim
toda preta, não é? Seguem
em direção a Vila Real e
aquilo vê-se logo!...”; e eis que a adega
surge finalmente, no lugar da Cumieira,
depois de uma série de curvas quase tão
retorcidas quanto as vinhas mais velhas
da Quinta da Gaivosa. O bloco negro
aparece sobranceiro numa encosta com
declive acentuado, como que sentado
a observar uma paisagem imensa, e
carrega nas suas costas – literalmente –
todo o peso da história da família Alves
de Sousa, desde a adega original, a casa
da família e as vinhas que dão origem
àqueles que são justamente os vinhos
mais afamados desta casa, vinhos como
o Quinta da Gaivosa (o primeiro tinto
produzido, em 1992), o Reserva Pessoal,
o Vinha de Lordelo ou o Abandonado,
qualquer um deles justamente considerados como referências desta região. Ter
a possibilidade de visitar algumas destas
vinhas na companhia de Domingos Alves
de Sousa e do seu filho Tiago, enólogo
principal dos vinhos Alves de Sousa, foi
sem dúvida um enorme privilégio e faz
com que todo aquele lugar se confunda

com a história da família – e a nova adega
é testemunho disso.
António Belém Lima, o arquiteto que
concebeu aqui a sua primeira adega (tem
mais duas em desenvolvimento), refere
que a principal preocupação com este
enorme “transformador de um produto
natural” foi a sua implantação naquela
parcela estreita entre a casa existente e
a estrada, numa geografia e topografia
que nos remete para o Douro sem o rio à
vista. O edifício teria de ser compacto, e a
escolha do material cerâmico preto para
revestimento, que é a característica mais
marcante do seu invólucro, pretendia
neutralizar e “fazer desaparecer” este
enorme bloco daquele cenário, transmitindo ao mesmo tempo uma noção de
rigor absoluto, de um objecto fechado,
enigmático… tal como quando se olha
para uma garrafa por abrir, essa misteriosa ligação que criamos com o seu interior
ainda desconhecido.
Ainda no exterior, somos conduzidos
pela área da recepção das uvas, uma
zona coberta e sombria de onde ocorre
uma primeira “explosão” de paisagem
aos nossos olhos, o que se vai repetindo
pontualmente e de diferentes formas ao
longo do interior do edifício. Daqui é já

possível observar a estrutura orgânica
que esteve na base desta moderna adega:
um piso inferior reservado aos depósitos
de inox e à sala de barricas, com uma
temperatura ideal para o estágio do vinho,
conseguida através da sua ancoragem
abaixo da cota do terreno; esta sala
acrescenta um tecto de madeira ao betão
aparente que é usado em toda a adega, e
a sua configuração comprida e estreita,
com alguma extensão, faz também dela
uma “sala de conto de histórias”, ideia
retida pelo arquiteto após as primeiras
conversas com Domingos Alves de
Sousa, que através de muitas histórias
e peripécias o ia acompanhando neste
difícil processo de perceber e conceber
uma adega, iniciado em 2008 com os primeiros esboços e finalmente construído
entre 2013 e 2015.
No piso intermédio, destaca-se o laboratório, que controla esta imponente “nave”
quase como a torre de um navio. Toda
esta área tem uma luz generosa mas
controlada, conseguida através de dois
enormes lanternins virados a norte, que
sobressaem no perfil exterior do edifício.
Seguindo a ideia de pôr em contacto as
várias etapas de feitura do vinho, estão
aqui uns tanques de pisa a pé mecaniza-

da (concebidos pelo próprio Tiago Alves
de Sousa), as zonas de engarrafamento
e armazenamento, e ainda um espaço
rectilíneo todo em madeira de exposição
e venda dos vinhos, com um enorme e
belíssimo mapa da região demarcada
do Douro, onde podemos localizar outra
das suas quintas emblemáticas, de onde
saiu aquele que foi o seu primeiro vinho
engarrafado com marca própria: o Quinta
do Vale da Raposa branco, de 1991 (até
esta altura toda a produção era vendida
para vinho do Porto).
Já no piso de cima somos surpreendidos
com uma sala de provas orientada a
Norte mas também para a adega original,
com as vinhas da Quinta da Gaivosa em
pano de fundo e um magnífico cedro
que nos informa do tempo… Subindo
ainda até à cobertura do edifício é-nos
proporcionada uma visão total de todo
o sítio, onde voltamos a sentir o rigor do
clima exterior, mas também a satisfação
imensa que é poder desfrutar de algo
tão valioso depois de um trabalho árduo,
conseguido através de inúmeras tomadas
de decisão. Como num vinho, ali sorrimos
e brindamos, contemplando agora todo
um universo de aromas e sensações que
bebemos através dos nossos copos.
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Nova adega para grandes vinhos
texto Maria Helena Duarte, diretora da Revista Paixão pelo Vinho

Estar com a família Alves de Sousa é sempre um grande privilégio. Para além da oportunidade de conviver e aprender, sou
sempre brindada com uma visita às vinhas, uns convívios à mesa com saborosas iguarias acompanhadas “daqueles” vinhos
que ficam guardados para alturas especiais. Na minha última visita tive isso tudo e, ainda, uma prova de vinhos muito
especial, na sala de provas da nova adega, e que aqui partilho convosco.

BRANCO DA GAIVOSA
GRANDE RESERVA 2014

GAIVOSA PRIMEIROS
ANOS TINTO 2012

QUINTA DA GAIVOSA VINHA

Região: Douro
Castas: Malvasia Fina, Gouveio, Avesso, Arinto
Produtor: Domingos Alves de
Sousa
Enólogo: Tiago Alves de Sousa
Preço: 24,50 euros
Nota de prova
Amarelo palha com tons esverdeados, límpido. Muito mineral, com toque floral, frutos
de pomar, lichias, maçãs. Bom
corpo e volume, excelente
frescura, intenso nos aromas
retronasal, notas de madeira
nova de grande qualidade,
termina muito longo e com
um toque especiado.

Região: Douro
Castas: Sousão, Tinta Amarela, Touriga Nacional
Produtor: Domingos Alves de
Sousa
Enólogo: Tiago Alves de Sousa
Preço: 12,90 euros
Nota de prova
Rubi definido, limpo. Madeira
subtil harmonizada com notas
de frutos do bosque e frutos
pretos, ameixa, mirtilos, pinho.
Tem bom corpo e volume, taninos firmes, vivo, com frescura
intensa, fruta mais intensa,
especiarias, pimenta rosa,
chocolate, balsâmico, termina
muito persistente.

Região: Douro
Castas: Touriga Nacional,
Malvasia Preta, Tinta Amarela
(e mais de 30 castas de vinha
com mais de 100 anos)
Produtor: Domingos Alves de
Sousa
Enólogo: Tiago Alves de Sousa
Preço: 63,90 euros
Nota de prova
Granada com tons violeta,
limpo. Balsâmico, distinto,
elegante, frutos compotados, ameixas desidratadas,
tâmaras, mirtilos, flores secas,
especiarias. Bela estrutura,
taninos perfeitos, frescura
em grande plano, bom corpo
e volume, fruta, especiarias e
notas resultantes do estágio
em madeira. Perfeito. Deixa
um grande final.

DO LORDELO TINTO 2011

QUINTA DA GAIVOSA
PORTO LBV 2012

QUINTA DA GAIVOSA
PORTO VINTAGE 2013

Região: Douro
Castas: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinto Cão, Tinta
Roriz
Produtor: Domingos Alves de
Sousa
Enólogo: Tiago Alves de Sousa
Preço: 19,80 euros
Nota de prova
Rubi carregado, intenso.
Elegante, frutado, com destaque para as notas de frutos
pretos compotados, ameixa
preta seca em destaque. Bom
corpo e volume, envolvente,
mantem a fruta bem presente,
harmonioso, deixa um final
persistente.

Região: Douro
Castas: Sousão, Touriga Nacional, Touriga Francesa
Produtor: Domingos Alves de
Sousa
Enólogo: Tiago Alves de Sousa
Preço: 49,50 euros
Nota de prova
Rubi profundo, denso. Intenso
no aroma, fantástico, muito
frutado, frutos maduros e
frutos secos, concentrado,
balsâmico. Envolvente, encorpado, mantém o perfil e deixa
um final muito persistente
com notas de especiarias,
pimenta.
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O verão
da Póvoa
de Lanhoso

O

programa de animação para a época de
verão da Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso já está a decorrer. Para além da
vila da Póvoa de Lanhoso, as freguesias
de Sobradelo da Goma e Santo Emilião
vão ser palco de moda, música, dança, artes plásticas
e gastronomia.
Na vila da Póvoa de Lanhoso, para além da Praça Engenheiro Armando Rodrigues, as iniciativas decorrem
no Parque do Pontido, Castelo de Lanhoso, Pátio dos
Artistas, Paços do Concelho, Rua Maria da Fonte, Largo
António Lopes e Piscina Descoberta.
O Festival da Francesinha, que decorreu 29 a 31 de
julho, na Rua Maria da Fonte, foi uma das novidades
da programação deste ano, à qual se juntou o Barco
Rock Fest (dia 15), o Mercado Medieval (16 e 17 de
julho) e a Noite das Arábias (22 de julho). Mas não
se preocupe, ainda vai a tempo da Batida do Brasil (6
de agosto), Ouro na Voz (dia 13 de agosto) e a Sunset
Goodbye Summer (27 de agosto).
A programação conta também com eventos que já são
uma referência, como o Modalanhoso, a 12 de agosto,
a Color Fest, também no dia 12, e o Festival de Folclore,
no dia 15 de agosto. A prata da casa, grupos e associações, é também chamada a dar o seu contributo.

Minhotos
Marotos
fazem
Beicinho
texto Cláudia Martins

A

música popular portuguesa é algo que
reflete o cariz, as raízes e as crenças populares de uma região ou comunidade.
O Minho não é exceção à regra. Com as
suas inúmeras composições musicais, o
Minho é o berço e talvez a região mais conhecida, de
onde parte o registo musical das desgarradas/cantares
ao desafio.
Minhotos Marotos são dignos representantes destes cantares ao desafio e da música popular portuguesa, que desperta boa disposição e muitos sorrisos a quem a escuta.
Pela voz de Cláudia Martins, têm vindo a conquistar uma
verdadeira legião de seguidores que os aplaude e com
eles cantam e dançam. Já com uma carreira consolidada,
contam na sua discografia inúmeros sucessos musicais
aos quais agora se juntam mais alguns, fruto da edição
do seu mais recente cd – “Faz beicinho”.
Este cd demonstra em grande parte o porquê dos
Minhotos Marotos serem um dos conjuntos mais divertidos e animados. Das desgarradas, às modinhas,

passando pelas provocações “inocentes”, ou não, de
Cláudia Martins e dos restantes elementos dos Minhotos Marotos, fazem deste novo cd um trabalho que não
pode deixar de conhecer.
Entre as 13 canções que o integram, destacamos
temas como: “É festa, é festa”, uma composição que
ilustra o que acontece a muitas mulheres intitulada
“Mais vale dormir sozinha”, “Artesanato Português” ou
ainda “Risota” e o tema que dá nome a este cd “Faz
beicinho” em que são dadas dicas de como conquistar
uma mulher, além das inevitáveis Desgarradas, “Vou
levar-te ao céu” com Valter São Martinho e “Streaptease
do Jorginho” que conta com a colaboração de Christophe Dias na concertina. Este cd inclui ainda uma
desgarrada diferente, apresentada só com “cordas”
intitulada “Fado corrido”.
Uma animação é o que está prometido com este novo
cd dos Minhotos Marotos que com Cláudia Martins
prometem pôr toda a gente a trautear as suas músicas
incluídas neste novo cd – “Faz beicinho”
PUB
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H

horóscopo

LEÃO
24/07 A 23/08

VIRGEM
24/08 A 23/09

BALANÇA
24/09 A 22/10

ESCORPIÃO
23/10 A 22/11

É um momento de mais recolhimento e
introspecção, leonino. É importante prestar
atenção aos sonhos e sinais, ouvir mais a
sua intuição. A fé está enfatizada, sendo
um ótimo mês para o autoconhecimento
e os assuntos espirituais. É um período
de mais sorte e proteção, de crescimento
interno e paz interior. Mas o movimento
maior é interno, não externo. Opte por fazer
férias no campo.

É um ótimo período para analisar melhor
os seus planos e ideias para o futuro e, se
for o caso, rever os objetivos. Também é
um bom momento para definir trabalhos
de grupo, seja a titulo profissional como
pessoal, o relacionamento com os outros
ajudará na progressão de carreira. É um
ótimo momento para cuidar melhor dos
amigos e fazer novas amizades. Viva cada
momento intensamente.

Será um período super importante para a
sua carreira. Esteja focado nos melhores
projetos, rodeie-se das melhores pessoas e
vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. A promessa é de lucros, sucesso,
crescimento e reconhecimento. Aproveite
essa fase de expansão profissional. Pessoalmente também é um bom momento, apesar
dos desafios. Faça mais exercício.

Ótimo mês para cursos, estudos e viagens.
Bom momento para investigar assuntos
novos e aprender, conhecer pessoas e
lugares diferentes, ou pelo menos planear
isso para um futuro próximo. Mês favorável à meditação e para se focar nos seus
projetos para o futuro. Saberá melhor o
que quer, terá mais força e iniciativa para
chegar mais longe. Cuide a sua dieta.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO
22/12 A 20/01

AQUÁRIO
21/01 A 19/02

PEIXES
20/02 A 20/03

Momento de grandes mudanças. No amor,
tendência a mais intensidade, afetiva e sexual, mais intimidade e entrega, e será bem
positivo que isso aconteça. Bom momento
para fortalecer relações de qualquer natureza, mesmo as profissionais, bem como
para rever e mudar hábitos e transformar
tudo o que for necessário. Perceba a força
interna que tem e conquiste o mundo.

O foco do momento são as relações. É um
bom momento para demonstrar mais o que
sente, acolher os sentimentos de quem
está do seu lado, estar perto das pessoas
que você mais gosta. É o mês ideal para
ajustar com a sua cara-metade os objetivos
e conversar sobre o que a relação tem de
bom ou de dificuldades. Está nas suas
mãos planear e agir. Desfrute da praia
em pleno.

Período de crescimento e ótimas oportunidades no trabalho. Você pode ter uma promoção ou arranjar um novo emprego, será
certo que seja elogiado pelo seu trabalho
e competências profissionais. As relações
profissionais estão favorecidas, mas é bom
ficar atento porque pode ter algum invejoso
por perto, especialmente por estar a passar
por uma fase tão boa. Aproveite o tempo
livre para repor energias.

Um bom momento para aproveitar mais
a vida. Divirta-se, relaxe, desfrute da companhia dos amigos, namore, passe mais
tempo com os seus filhos, faça as coisas
que mais aprecia. Quem sabe descobre ou
retoma algum velho prazer, alguma coisa
que sempre lhe fez bem ao corpo e à alma.
Não descure o campo profissional e guarde
sempre algum tempo para caminhar.

CARNEIRO
21/03 A 20/04

TOURO
21/04 A 21/05

GÉMEOS
23/05 A 21/06

CARANGUEJO
22/06 A 23/07

É um mês favorável para avançar com
os seus projetos. Pode tomar iniciativa,
agir e colocar velhas ideias em prática.
Assuntos emocionais, afetivos e familiares
também estarão em destaque, sendo um
bom momento para estar com as pessoas
mais queridas, ter conversas importantes e
tratar dos assuntos domésticos. Mudanças
importantes pela frente. Revitalize-se pois
vai precisar de energias.

Confie mais em si, arrisque, sem por isso
ser necessário que ultrapasse os seus
limites. O momento é favorável para viajar,
conhecer novas pessoas e fazer contatos
que podem vir a ser positivos especialmente para a sua vida profissional. Na vida
amorosa procure comunicar mais e valorizar as opiniões da sua família, cônjuge e
filhos. Já pensou em pescar? Poderá ser
uma atividade a explorar.

Está muito mais fácil decidir o que você
quer e o que realmente vale a pena. Com
isso, fica mais fácil manter o caminho
rumo à concretização dos seus objetivos,
apesar da necessidade de abdicar de
algumas coisas, já que não dá pra fazer
tudo ao mesmo tempo. Cuide dos seus
investimentos, analise cuidadosamente os
planos e opções. Invista com consciência.
Será certo que o maior lucro será fruto do
trabalho.

Está a começar um novo ciclo na sua vida!
E vale a pena aproveitar para colocar as
ideias e projetos em prática, comemorar
com as pessoas que lhe são mais queridas
e cuidar muito mais de si. É um bom momento para rever hábitos e atitudes e fazer
coisas que levem a uma vida mais saudável, com muito mais qualidade. Momento
de autodescobertas e autotransformação.
Desfrute em pleno!

