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Todos juntos
pelos Bombeiros

“Família” ARRIVA
confraterniza

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Guimarães cerca de 5500 sócios e precisa de alcançar os
20 mil. Para cativar um universo de 160 mil habitantes está
a realizer a campanha “URGENTE. FAÇA-SE SÓCIO”. Com
o apoio de empresas como a ARRIVA, personalidades e
cidadãos, apela-se à generosidade de todos.

Como já é habitual, todos os colaboradores ARRIVA
reuniram-se para uma alegre confraternização
anual, onde não faltou a missa pelos colegas que já
partiram, seguida de um alegre convívio, recheado de
iguarias, música e animação. Iniciativa a repetir em
2017.
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de Basto

ARRIVA alerta
Bob Dylan:
para consciência o escritor
verde
e o músico

O Dia Internacional pela
Eliminação da Violência
Contra as Mulheres foi
celebrado em Cabeceiras
de Basto com uma peça
representada no TEATROBUS
pelo grupo de Jovens Azul
Diferente da Cercifaf.
Numa ação consertada
de sensibilização com o
espetáculo “BASTA!”

Na nossa jornada da ARRIVA
em direção ao “Destination
Green”, o Destino Verde, há
impactos que compartilhamos
entre todas as empresas. E estamos particularmente atentos
a questões relativas ao consumo e desperdício, como a água,
a energia, os combustíveis, e
a forma como encaramos a
forma de reduzir o índice de
desperdícios.
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Campanha
de vacinação
contra a
gripe

notícias

Prémio TST:
Aluno de Excelência

A

TST criou o prémio “Aluno de
Excelência” com o objetivo
de reconhecer, valorizar e
premiar o esforço e desempenho dos alunos, filhos
dos colaboradores, finalistas de 12º ano.
Dia 17 de outubro foi, por isso, um dia
muito especial no qual a Administração
da TST teve o prazer de entregar ao
Diogo Conceição e ao Ricardo Pereira os Prémios “Aluno de Excelência”
2015/2016.
Os bons momentos fazem ainda mais
sentido quando se está com aqueles que
nos são queridos e, por isso mesmo, no
recebimento do prémio, o Diogo teve
consigo a mãe, a Joana Vieira - da DAO, e
o Ricardo o pai, Manuel Pereira - da DOM.
António Corrêa de Sampaio, Managing
Director da ARRIVA em Portugal, disse:
“É um orgulho enorme para a TST reconhecer estes jovens e poder premiá-los
demonstrando assim a nossa admiração
pelo seu percurso académico e simultaneamente mostrar o orgulho que temos
nos nossos colaboradores e no papel
fundamental que têm desempenhado
para o sucesso dos seus filhos.”

José Alberto
Reis visita
ARRIVA

O

cantor José Alberto Reis
visitou a ARRIVA durante
as filmagens do clip da
campanha dos Bombeiros
Voluntários de Guimarães,
“Urgente faça-se sócio”.
Durante a visita aproveitou para conversar sobre os últimos anos, o seu
progresso de estilo musical, e para
nos presentear com o CD “La Même
Passion”, recentemente lançado no
mercado europeu e que contém apenas
temas em francês.
Não perca na próxima edição a entrevista!

A

ARRIVA apoia esta ano a
divulgação da campanha
de vacinação contra a gripe,
uma iniciativa localmente da responsabilidade da
Unidade de Saúde Pública, ACES do
Alto Ave.
O conselho é claro: na presença de sintomas sugestivos de gripe, como tosse,
dores de cabeça, febre, mal-estar e dores
musculares, deverá ser contactada a
linha de saúde 24 (808 24 24 24) ou a
equipa de saúde familiar do Centro de
saúde, e assim obter respostas claras
sobre o que fazer.

A Aldeia
dos Presépios

D

esde o dia 11 que decorre em
Garfe, Póvoa de Lanhoso,
a 15ª edição da Aldeia dos
Presépios”. Apadrinhado
este ano pelo Sr. Amândio
da Santa Cruz Domingues Basto de
Oliveira, este ano os visitantes tem uma
“Aldeia” que cresceu para 19 presépios.
As festividades no dia da inauguração
começaram logo de manhã como a
Eucaristia, seguindo-se o encontro nas
antigas instalações da empresa AMI,
de diversas fanfarras que convergiram
desde diversos dos lugares da Freguesia.
Depois de uma atuação da Banda do
Padre Sandro, houve uma nova missa,
agora junto ao Presépio do Carvalhinho.
Realizou-se no dia 18 um conjunto atividades a cargo de um grupo de jovens
talentos da Póvoa de Lanhoso. Esta 15ª
edição da Aldeia dos Presépios estende-se até 8 de janeiro, por isso o Menino
Jesus espera a visita de todos na Aldeia
de Garfe.
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editorial
Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal Norte)

zer algumas referências à forma como
o mesmo decorreu. Assim, em termos
da atividade da empresa é, uma vez
mais, com muito orgulho, que podemos
chegar ao final do ano e dizer que, apesar de todos os fatores externos muito
negativos, sobretudo no que se refere à
procura dos serviços de transportes coletivos / carreiras que, devido aos fatores
de demografia e económicos, continuaram a apresentar uma acentuada baixa
de procura, conseguimos através da
nossa gestão cuidada, de ações atempadamente tomadas e da colaboração
empenhada da grande generalidade dos
nossos colaboradores, finalizar o ano de
forma equilibrada e sem termos ainda
que proceder a restruturações muito
profundas e conseguindo ainda manter
um nível de emprego semelhante ao do
ano anterior.

eleição do Eng.º António Guterres para
o cargo de Secretário Geral da Nações
Unidas, cargo que passará a desempenhar em Janeiro de 2017.
Vejo esta eleição obviamente e, em primeiro lugar, como o reconhecimento do
mérito do cidadão António Guterres, o
que me leva a, humildemente, aqui o felicitar. E também a reconhecer a prova de
que, sendo Portugal um País pequeno, é
capaz de se “agigantar” em momentos
próprios e, ultrapassando divergências,
unir vontades e conjuntamente trabalhar
para um objetivo superior como, no
caso, foi a candidatura do Senhor Eng.º
António Guterres.
Temos como Povo um problema que é o
de rapidamente passarmos a sentir que
temos a obrigação e, por exemplo, como
a Seleção Nacional de Futebol venceu o
Europeu – O QUE É UM GRANDE FEITO
- já muitos “sentem que temos a obrigação de ganhar o Campeonato do Mundo
e irão dizer cobras e lagartos dos nossos
jogadores e treinador da seleção se não
ganharmos o Mundial, o que será uma
injustiça. E é muitas vezes esse apetite
insaciável que acaba por nos causar
problemas, estragar tudo e nos levar de
volta aos piores momentos.
Estou convicto que mercê de um mesmo fenómeno de união de vontades
vamos conseguir sair da crise em que
o País tem vivido mas não é tarefa fácil
e, sinceramente, espero que apetites
insaciáveis não acabem por estragar as
oportunidades possíveis.
Termino agradecendo-lhe a sua fidelidade enquanto Cliente, Leitor e Amigo
e desejando a todos UM SANTO NATAL
E PRÓSPERO 2017.

O ARRIVA Jornal já faz 10 anos neste
mês de dezembro!
Não parece? Mas é verdade já foi há
precisamente 10 anos - em dezembro de
2006 - que iniciamos a viagem deste nosso meio de comunicação empresarial ao
qual quisemos juntar desde a primeira
hora uma forte componente de relação
com a nossa região, aquela em que desenvolvemos a nossa atividade em prol
da mobilidade das populações por meio
de transporte coletivo de passageiros e
de informação do setor e do grupo tanto
no País como no estrangeiro.
No primeiro editorial escrevia o seguinte
compromisso:
“Através do ARRIVA JORNAL propomo-nos dar a conhecer melhor a empresa e
revelar algumas curiosidades da nossa
região – explicando, por exemplo, a
origem dos nomes e / ou as lendas
de algumas localidades servidas pela
ARRIVA - bem como informar acerca
do que, em cada momento, tiver mais
pertinência, tanto no que à atividade
da empresa diz respeito, como no que
se refere a acontecimentos marcantes
dos Concelhos, nos quais a ARRIVA
desenvolve a sua atividade de transporte
colectivo de passageiros.”
E orgulhamo-nos de, também neste caso
do jornal como em tudo o resto, termos
conseguido honrar e até superar o
compromisso que assumimos consigo.
Efetivamente o ARRIVA Jornal cresceu
muito, incorporou novas secções, e
estendeu a sua cobertura a motivos
de interesse muito variados e que, ao
longo dos anos e de acordo com cada
momento, foram muito para além do que
inicialmente prevíramos.

Não é tarefa fácil manter uma publicação desta natureza dentro de uma empresa e sem ter uma estrutura dedicada
a essa tarefa, mas com os incentivos que
ao longo dos anos fomos recebendo de
prezados e fieis leitores e a dedicação
de uma grupo de pessoas alcançamos
já esta meta do nosso 10º aniversário e,
por isso, queremos agradecer-lhe caro
Leitor e Amigo. E para o fazer preparamos uma edição recheada de motivos
interessantes que, seguramente, lhe
vão permitir uns bons momentos de
agradáveis leituras.
Como estamos na época de Natal,
momento em que todos nós sentimos a
necessidade de dar um pouco mais de
nós em favor dos outros e em que, não
raras vezes, ouvimos dizer que Natal
devia ser todos os dias, permitam-me
destacar um dos temas que vai ver tratado nesta edição precisamente por se
tratar de alguém que se dá aos outros
todos os dias.
Refiro-me aos Bombeiros, que 365 dias
por ano e 24 horas por dia, sem qualquer
condição ou limite e sem nada pedirem
em troca, estão disponíveis para ajudar
quem deles precisa, salvando vidas e
bens de quem necessita de ajuda.
E mais especificamente neste número
do jornal falaremos dos Bombeiros
Voluntários de Guimarães, corporação
que serve principalmente o Concelho
da nossa sede, tem uma riquíssima
história de serviço à comunidade, nos
merece um imenso respeito e, por tudo
isso, estamos a apoiar no objetivo de
atingirem 20.000 sócios.
Sendo este o último número do jornal
do ano de 2016 não podia deixar de fa-
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No que ao País diz respeito, creio que
devemos estar todos orgulhosos com
diversos sucessos individuais e coletivos
de cidadãos portugueses. Efetivamente
o ano de 2016 foi recheado de sucessos
de compatriotas nossos.
Claro que todos se lembrarão dos enormes sucessos desportivos, dos quais sobressai a Vitória da Seleção Nacional no
europeu de futebol mas há muitos mais
motivos de orgulho, desde os sucessos
dos nossos cientistas e investigadores
de diversas áreas, passando pelas atividades culturais, pela representação
Portuguesa em missões de Paz e, como
é natural e merece enorme destaque
a eleição de um cidadão português de
referência para ao mais importante cargo da Diplomacia Mundial. Refiro-me à
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Campanha apresentada em Guimarães

Bombeiros querem
chegar aos 20 mil
sócios até março

A

Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Guimarães (AHBVG) tem,
hoje, cerca de 5500 sócios,
num universo de 160 mil
habitantes. Um número muito reduzido
que acaba por criar algumas dificuldades à estabilidade da gestão da instituição, disse em conferência de imprensa
Gualter Costa e Silva, presidente dos
Bombeiros. Uma situação que tem vindo
a ser colmatada pela “generosidade e esforço financeiro da Câmara Municipal de
Guimarães e de empresários e empresas
da região”, revelou.
“Tudo que possamos fazer pelos Bombeiros não é suficiente”, disse na cerimónia
Domingos Bragança, presidente da edilidade vimaranense. “Não é aqui que se
deve poupar dinheiro. Não só porque os
Bombeiros precisam de meios técnicos,
como sejam as viaturas, mas também
de formação para que os profissionais
tenham competências e nos possam defender não só a nós, mas a eles próprios.
Todos sabemos que os incêndios em
meios urbanos são muito complicados”.
E, por isso, Domingos Bragança apelou
à população para participar ativamente
nesta campanha, até como forma de
sentirem os Bombeiros como “seus”.
“Os vimaranenses têm de se sentir
parte desta família. E têm de sentir que
o sucesso, mas também o insucesso, é
também seu. É a este afeto, a este sentido de pertença, que agora apelamos.
Porque não estão apenas a contribuir
de forma material, mas a envolverem-se
com aqueles que, no dia-a-dia, cuidam
de nós”.

Foi precisamente neste contexto que
surgiu então a nova campanha para
angariação de sócios. O objetivo é chegar aos 20 mil associados e, para isso,
foram muitos os rostos e as vozes que
se uniram em prol desta causa. Pedro
Martins, treinador do Vitória Sport Club,
os jogadores João Pedro e João Miguel
Silva, o ex-guarda-redes e cantor Neno, o
tenista João Sousa, a atleta Dulce Félix,
o ciclista internacional José Mendes, o
cantor José Alberto Reis, o cantor Marco
Génio, a cantora lírica Elisabete Matos,
a diretora do Museu Alberto Sampaio,
Castelo e Paço dos Duques, Isabel Fernandes, a atriz e cantora Sofia Escobar
e o atleta paralímpico Manuel Freitas
Mendes são algumas das personalidades que surgem nos outdoors e nos
vídeos promocionais.
Para além disto, os notáveis doaram ainda um objeto pessoal autografado que
será sorteado entre os novos associados
dos Bombeiros de Guimarães em março
de 2017, de resto a data em que termina
esta campanha.
Para dar ainda mais visibilidade ao projeto, a frota de 40 autocarros que servem
o circuito urbano dos TUG - Transportes
Urbanos de Guimarães, vai ajudar a
divulgar a efeméride.
Aliás, um dos testemunhos dados na
conferência foi o de Manuel Oliveira,
presidente da ARRIVA Portugal, que
há uns meses, numa situação aguda
de saúde, acabou por ser transportado
precisamente na ambulância para a qual
a empresa tinha ajudado a angariar fundos. “Não fazemos mais do que a nossa
obrigação. Todo o cidadão é moralmente

responsável por ajudar uma instituição
da valia dos Bombeiros. Seja de que
região for.”
Mas há mais: nos fins de semana de 1011 e 17-18, no GuimarãesShopping e no
Espaço Guimarães, estiveram presentes
com quatro bancas de angariação de
sócios, uma ação que conta com o apoio
do Lions Club de Guimarães.
Está ainda prevista a realização de um
concerto solidário em favor dos Bombeiros de Guimarães, do cantor Marco
Génio, no dia 11 de fevereiro, no CAE S.
Mamede.
Por último, no jogo Vitória-Benfica para
a Taça da Liga, no dia 11 de janeiro, as

crianças e os jogadores vão envergar a
camisola desta campanha.
Júlio Mendes, presidente do Vitória Sport
Club, vai mais longe do que os próprios
Bombeiros. E admite que a população,
caso se empenhasse, facilmente ultrapassaria a meta dos 20 mil sócios.
“Como vimaranense, tenho vergonha
que os Bombeiros de Guimarães tenham
apenas cinco mil sócios. Porque a determinada altura todos precisamos desta
instituição e simplesmente a tomamos
por garantido. Como se fosse oxigénio.
Existe porque existe e ponto final. Mas
as coisas são difíceis e há que abanar
as consciências da nossa comunidade”.
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Gualter Costa e Silva, presidente
dos Bombeiros de Guimarães

“Gostaríamos
de deixar
a associação
sem passivo”
Entrevistamos Gualter Costa e Silva, o presidente da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Guimarães e ficamos a saber que o seu “sonho” era deixar
esta prestigiada instituição sem passivo.

O

s vimaranenses reconhecem e entendem a importância dos Bombeiros para
o concelho e têm demonstrado esse sentimento em
diversas iniciativas que surgiram no
passado, disse ao ARRIVA Jornal Gualter
Costa e Silva, presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Guimarães (AHBVG).
Mas, no reverso da moeda, não existe,
no entanto, uma consciencialização
para as necessidades financeiras necessárias para manter um corpo desta
dimensão operacional e com capacidade de cumprir com a nobre missão
de prestar socorro. Por isso mesmo a
campanha que agora foi lançada é de
vital importância para a corporação.
E o Gualter Costa e Silva diz mesmo
que deixar a Associação sem passivo
seria o maior legado da atual direção.
Um feito que não há de ser muito complicado, até porque dos 20 mil sócios
pretendidos, já só faltam 14 mil.
Que importância vai ter na estrutura

dos Bombeiros esta campanha “Urgente! Faça-se sócio”?
Vai representar um reforço da capacidade financeira da associação para
realização de investimentos, nomeadamente equipamentos de proteção
individual e nas instalações. Ainda vai
permitir a melhoria das condições de
funcionamento operacional.
Acreditam que, tal como disse na cerimónia de apresentação, será possível
chegar ao objetivo de 20 mil sócios?
Já só faltam 14 mil.
A população de Guimarães tem noção
da importância dos Bombeiros no
dia-a-dia do concelho?
A população reconhece e entende a
importância dos Bombeiros para o
concelho e tem demonstrado esse
sentimento em diversas iniciativas que
têm surgido no passado. Não existe,
no entanto, uma consciencialização
para as necessidades financeiras
necessárias para manter um corpo
desta dimensão operacional e com

“

As empresas
também são
solidárias com
as nossas
preocupações

capacidade de cumprir com a nobre
missão de prestar socorro.
No entanto, as empresas também
são solidárias com as nossas preocupações e têm também colaborado
de forma muito significativa, quer
fazendo-se sócias-empresa, quer oferecendo subsídios para a aquisição de
equipamentos ou viaturas.
Porque sentiram necessidade de fazer,
neste momento, esta campanha?
Para alertar a população da necessida-
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de angariação de sócios, temos também prevista uma campanha de angariação de fundos para fatos Nomex.
Qual o orçamento anual dos Bombeiros
e até que ponto este aumento de sócios, com a quota de um euro por mês,
vos ajudaria a equilibrar as contas?
O orçamento previsto para 2017 é de
960 mil euros e o aumento do número
de associados permitiria um aumento
do orçamento da receita, garantindo
por esta via um equilíbrio entre gastos
e rendimentos.

de de aumentar o número de sócios e,
por esta via, tornar a Associação mais
estável em termos financeiros.
Neste momento, o que mais faz falta
à vossa Associação?
A substituição da autoescada e a
requalificação do quartel, que já tem
30 anos.
Que outras campanhas têm previstas?
Para além de várias iniciativas ao longo
do ano relacionadas com a campanha

“

O orçamento
previsto para
2017 é de 960
mil euros

Pessoalmente, o que representa para
si ser presidente de uma estrutura tão
nobre quanto os Bombeiros?
Contribuir para proporcionar ao corpo
ativo as melhores condições (instalações, recursos humanos, equipamentos) para que possam, no dia a
dia, desempenhar uma prestação de
socorro de excelência à população.
O que gostaria de deixar de legado?
Gostaríamos de deixar a Associação
sem passivo.
Para além dos sócios, que outras ajudas têm para fazer face às inúmeras
despesas?
As principais fontes de rendimento
da Associação, para além do valor da

quotização, são subsídios da Câmara,
subsídios da Autoridade Nacional da
Proteção, acordo com o INEM e as
rendas.
Se pudesse pedir um desejo para os
Bombeiros de Guimarães, qual seria?
Que não tivessem que prestar socorro.
Qual a relação dos Bombeiros com a
Câmara Municipal?
Temos uma excelente relação e parceria com a Câmara Municipal de
Guimarães que tem sido reforçada
nos últimos anos, nomeadamente na
atribuição de financiamento regular
mensal, que corresponde a cerca de
50% dos custos com salários, financiamento extraordinário para aquisição de
viaturas e remodelação de instalações,
bem como uma preocupação permanente com o bem-estar dos Bombeiros.
O que mais o orgulhou, até hoje, como
presidente?
A estabilização financeira da Associação.
Quais vão ser os grandes desafios
para 2017?
Basicamente são a atual campanha de
angariação de sócios, a requalificação
do quartel e a renovação do parque de
viaturas de combate a incêndios.
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Bombeiros
de Guimarães:
140 anos de história

A

cidade de Guimarães possuía já desde
1788 uma Companhia de Bombeiros Municipais, como escreve o Padre António
Caldas nas suas crónicas. No entanto,
convém salientar que esta companhia
dispunha apenas de meios materiais, nomeadamente
de três bombas contra incêndios. Na altura, uma lei
rigorosa obrigava todos os indivíduos a prestar serviço
no combate ao fogo, sendo multados, e até detidos,
aqueles que se negassem a fazê-lo. As bombas de
picota braçais, então existentes, eram enchidas a canecos de água, pagos a uns tantos réis cada um por
meio de fichas que na altura eram entregues a quem as
abastecia e depois rebatidas na tesouraria da Câmara.
Apesar disso, a sua eficácia era diminuta. Como cidade antiga, o casario de Guimarães era de construção
primitiva em que as paredes dos prédios e as suas
divisórias eram de taipa, feita pelo sistema de rodízio,
cujos vãos, preenchidos de palha e barro, eram depois
recobertos a massa formada de cal e saibro. Mal o fogo
se ateava, eram facilmente destruídas.
PRIMEIROS PASSOS
Em 4 de Junho de 1869 ocorreu um grande incêndio
no centro de Guimarães, tendo reduzido a cinzas várias
casas e provocando ainda a morte de quatro pessoas. É
depois deste incêndio bem no centro da cidade, que se
começa a desenvolver a ideia de criar uma Corporação
de Bombeiros Voluntários. Um requerimento assinado
por algumas personagens ilustres da cidade de Guimarães e remetido à Câmara Municipal de Guimarães a
6 de Dezembro de 1876 dava conta do pedido de uma
bomba e respetivos apetrechos com vista à formação
de uma associação denominada por Bombeiros Voluntários de Guimarães.
REQUERIMENTO ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL
DE GUIMARÃES, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1876
“Dizem os abaixo assinados que tendo em vista a formação de uma associação denominada – Bombeiros

Voluntários de Guimarães – que possa socorrer os
habitantes desta cidade e seus subúrbios, em caso
de incêndio e outras calamidades, vem solicitar da
Câmara de que V. Ex.ª é digno Presidente, o material
necessário para levar a efeito uma tão humanitária
instituição. Os abaixo assinados, presentemente,
não solicitam de V. Ex.ª mais que uma bomba e seus
apetrechos, responsabilizando-se pelo material que
for confinado.”
Assinam:
António Cândido Augusto Martins, António Crisóstomo
da Silva Bastos, Manuel de Castro Sampaio, António
de Freitas Carneiro e Oliveira, Domingos de Sousa Ribeiro, José Joaquim Ribeiro, Cândido José de Carvalho,
António Fernandes Martins, António Peixoto de Matos
Chaves, Joaquim António de Sousa Brandão, António
Ribeiro da Costa Salgado, Rodrigo José Pacheco Barbosa, José Maria de Freitas Carneiro, Manuel Ribeiro
Gomes de Abreu, João Arlindo da Silva Guimarães,
Virgílio Martins da Costa, José de Castro Sampaio,
António Augusto da Silva Carneiro, José Eduardo da
Costa Mota, José Minotes, Domingos Ribeiro Guimarães e José Joaquim de Oliveira Júnior.
A Câmara deliberou unanimemente que fosse prestado
todo o auxílio à dita associação fornecendo a bomba
e respetivos apetrechos, bem como um voto de louvor
à jovem associação. Assim se iniciava a organização
dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, com o
valioso contributo da Câmara Municipal, cedendo o
material solicitado e que era pertença dos Bombeiros
Municipais, então ainda existentes.
Assim, em 19 de Março de 1877 por iniciativa de José
Martins de Queirós Montenegro, mais conhecido por
“Minotes” e 1º Comandante dos Bombeiros Voluntários
de Guimarães, se inaugurou as primeiras instalações e
sendo esse mesmo dia instituindo como o seu aniversário. Nesse ano de fundação a Corporação era composta
pelos seguintes Bombeiros voluntários:
Comandante José Martins de Queirós Montenegro
Avelino da Silva Guimarães (padeiro)

Francisco Fernandes (sapateiro)
António Alberto da Rocha Guimarães (ourives)
Francisco José dos Santos (sapateiro)
António Augusto da Silva Carneiro (proprietário)
Francisco José Ribeiro (empregado)
António Crisóstomo da Silva Bastos (negociante)
João António da Silva Guimarães (artista)
António da Silva Carneiro (contador)
Joaquim António da Silva Brandão (negociante)
António Fernandes (trabalhador)
José António de Meira (negociante)
António Ribeiro da Costa Salgado (proprietário)
José de Castro Sampaio (vereador da Câmara)
António Salgado (mestre pedreiro)
José Maria de Freitas Carneiro (empregado)
Domingos José Ribeiro Guimarães (proprietário)
José Jácomo (relojoeiro)
Domingos da Silva Ribeiro (proprietário)
José Joaquim de Oliveira (regente de cartório)
Eduardo de Castro Mota (empregado)
Jacinto José de Faria (negociante)
Eduardo da Silva Guimarães (padeiro)
Jacinto José Antunes (mestre de música)
Francisco Crisóstomo da Silva Bastos (proprietário)
Manuel José da Fonseca (mestre pintor)
Francisco Paredes Guimarães (curtidor)
Virgílio Martins da Costa (escrivão)

No ano de 1893, foi dada aos Voluntários uma outra
dimensão nos serviços de incêndio, que lhe ficaram a
ser exclusivos com a extinção da Companhia de Bombeiros Municipais. Na sessão de 2 de Janeiro, o Comando
apresentou as bases de um contrato a realizar com a
Câmara Municipal para que os Voluntários assumissem
todo o serviço de incêndios. O contrato celebrado com a
Câmara foi concretizado por despacho ministerial de 27
de Maio de 1893, sendo a partir daí o serviço de incêndios assegurado pelos Bombeiros Voluntários e a quem
a Câmara Municipal de Guimarães resolveu entregar
todo o material pertencente aos Bombeiros Municipais.
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T

tema de capa
texto e fotografias Marco António Lindo

15ª Confraternização
de colaboradores
ARRIVA

C

olaboradores das diversas
empresas que compõem
a ARRIVA no norte de Portugal juntaram-se no dia 1
de dezembro na Quinta da
Ponte, em Docim, Fafe.
O dia começou quando três autocarros
convergiram para a sede em Guimarães
onde decorreu um encontro entre pessoal no ativo e reformados. Seguiu-se
o pequeno-almoço após o qual, e cumprindo o horário planeado, avançamos
para São Torcato. Foi celebrada missa no
Santuário de São Torcato, em memória
dos colaboradores já desaparecidos.
Após a habitual foto de grupo, a comitiva
dirigiu-se à Quinta onde decorreu a festa.
À espera estava a FafeTV para cobrir o
evento. A ementa era tão variada e substancial que houve quem fosse tomar
café logo depois do primeiro prato. É
reconhecida a qualidade da equipa do
Restaurante Pedrinhas que, uma vez
mais, deixou boa recordação a todos os
que passaram o dia em festa.
Na receção havia um cocktail de frutas
como bebida de boas vindas. As entradas servidas à mesa eram fartas sendo
compostas por patés, presunto serrano
com ananás, camarão, tomate cherry
c/ queijo curado e manjericão, migas
de bacalhau e salada juliana. Houve
ainda nas entradas um misto de frituras,

pataniscas de presunto, moelas, apitos
folhados, rojões à alentejana, tâmaras
com bacon e alheira com grelos, completando com um creme de cenoura em
brunesa. Depois veio o peixe, o Bacalhau
à Pedrinhas com puré de batata e uns
filetezinhos de pescada com legumes.
Depois, veio a carne representada por
um excelente naco crocante, com broa e
azeitonas, batata a murro e a repetição
a fazer-se com Lombo recheado com
ameixa. As sobremesas foram servidas
depois de um intervalo, visivelmente
necessário para recuperar.
Um flute de Murganheira meio seco
acompanhava um fundue de gelado com
chocolate quente complementado pelo
grande rodízio de sobremesas. Ao todo,
eram 12 os doces e fruta laminada que
ia do ananás à papaia.
Os vinhos escolhidos foram o Vinho
Verde, o Tal da Lixa, e o alentejano
Monte Velho. No fim, foi hora de foguetes, mas ainda antes do regresso
a casa, e não fosse haver quem ainda
tivesse fome, veio um caldinho verde
e um pratinho para cada participante
com dois preguinhos no pão. Chega?
Entretanto, a organização distribuiu as
lembranças.
Encontrámos amigos que só vemos de
ano a ano, mas que nos ajudam a fazer
a ponte entre o passado e o presente.
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T

“

A ementa era
tão variada e
tema de capa substancial que
houve quem fosse
tomar café logo
depois do primeiro
prato.
fotografias Marco António Lindo
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2016: organização de Rui, António Fernando, Elisabete, Carmen, Carlos Manuel e Armando

2017: organização de Flávio, Rogério, Hélder, Amândio, André, Marta e Vítor Hugo
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T

TEATROBUS
texto C.M. Cabeceiras de Basto
fotografias Marco António Lindo

Dia Internacional pela
Eliminação da Violência
Contra as Mulheres

A

Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto associou-se à celebração do Dia
Internacional pela Eliminação da Violência
Contra as Mulheres. E assim, no passado
dia 25 de novembro, para assinalar esta
data, realizou-se de um espetáculo no TEATROBUS.
Durante a manhã o autocarro esteve estacionado em
frente à Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de
Basto enquanto à tarde marcou presença em frente ao
edifício dos Paços do Concelho.
Esta iniciativa foi uma organização conjunta desta Câmara Municipal com a Secção de Programas Especiais
do Destacamento da GNR de Guimarães que conta com
o apoio da Cercifaf e da ARRIVA através de um projeto
único, o já referido TEATROBUS.
Um trabalho fantástico da Secção de Programas Especiais do Destacamento da GNR de Guimarães que se
reveste de grande alcance social e que se traduz num
apelo a todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência a denunciar todas essas situações, dizendo BASTA!
Tratou-se de uma ação concertada de sensibilização
através da apresentação do espetáculo intitulado
“BASTA”, protagonizado pelo grupo de jovens “Azul
Diferente” da Cercifaf, tendo como principal objetivo a

motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à defesa da dignidade, dos direitos e do
bem-estar do ser humano.
Durante a manhã, mais de 100 alunos de quatro turmas
da Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto
assistiram ao espetáculo que foi visto à tarde pelas
entidades oficiais, entre os quais o presidente da Câmara e os vereadores, o comandante do Destacamento
Territorial de Guimarães da GNR, Capitão Paulo Melo,
o representante da direção da Cercifaf, Prof. José Luís
Ribeiro, bem como o presidente da ARRIVA Portugal,
Manuel Basto Oliveira.
Nas intervenções que no final deste emocionante
espetáculo proferiram, os parceiros desta iniciativa
destacaram a importância desta campanha de sensibilização para as questões da violência contra a mulher,
da eliminação de barreiras sociais mais até do que das
barreiras físicas e da valorização da diferença.
Note-se que a violência doméstica contra as mulheres
abrange vítimas de todas as condições e estratos sociais e económicos e os seus agressores também são
de diferentes condições.
Combater a violência contra as mulheres, bem como
qualquer tipo de violência, é um dever de todos.
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D

destaque
texto C.M. Guimarães
fotografias Paulo Pacheco

As paragens onde o tempo habita

F

oi apresentado no passado dia 5 de dezembro o projeto urbano “As paragens onde o
tempo habita”, uma acção em que se pretende oferecer novas texturas à morfologia
da cidade, promovendo o diálogo aceso
entre a arte urbana e o imaginário coletivo de uma
comunidade.
Na conferência de imprensa à qual estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Guimarães
Domingos Bragança, José Bastos, responsável pelo
Centro Histórico, pelouro da Cultura, Juventude e
Turismo, o diretor da Escola Superior Artística de Gui-

marães-ESAG, Doutor Paulo Leocádio, e Marco António
Lindo, diretor de Marketing e Imagem da ARRIVA.
A efeméride que, este ano, assinala os 15 anos de
Inclusão do Centro Histórico na Lista do Património
Mundial da UNESCO e as festividades associadas à
época natalícia, servem de mote para a inspiração dos
trabalhos apresentados, vertidos em suporte de ilustração nos abrigos de 17 paragens de autocarro. No dia 13
de Dezembro decorreu a inauguração oficial que teve
lugar junto ao abrigo Norte da Alameda de S. Dâmaso.
Tal como nas duas anteriores edições, esta terceira
edição do projecto prevê a realização de visitas guiadas,

em autocarro, aos vários abrigos intervencionados.
A primeira foi no dia 18 dezembro de 2016, à qual se
seguirão duas mais, uma a 22 janeiro de 2017 e outra
a 19 fevereiro, ambas pelas 11h00.
Os interessados poderão efetuar as inscrições para o
email cultura@cm-guimaraes.pt ou presencialmente
na Loja Interativa de Turismo Guimarães (sita na praça
de S. Tiago), até ao dia anterior à data pretendida. As
inscrições são limitadas aos lugares existentes no
autocarro.
A organização é da Câmara Municipal de Guimarães
com o apoio da ARRIVA, ESAG e JCDECAUX.
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A

ambiente
texto TST e Laboratório da Paisagem
fotografias TST

A importância
de alertar para uma
consciência verde

N

a nossa jornada da ARRIVA em direção ao
“Destination Green”, o Destino Verde, há
impactos que compartilhados entre todas
as empresas. Questões relativas a consumo e desperdício, como água, energia,
combustíveis, e a forma como encaramos a forma de
reduzir o índice de desperdícios.
Tal como quase todas as pessoas no seu dia a dia,
cada pessoa na ARRIVA contribui ou participa também
para, pelo menos um desses impactos, mas no entanto
há uma clara e crescente consciência de que todos
devem desempenhar um papel para os reduzir esse
custo ambiental.
Dentro da ARRIVA, existem aspectos que estão sob o
controlo direto da empresa, então é mesmo uma boa
oportunidade para começar a nossa jornada. Estamos
globalmente conscientes que a água se está a tornar
num recurso cada vez mais escasso tendo atingido um
consumo anual de, em média, 18.000 litros por pessoa,
a maior precaução está no crescimento demográfico.
O planeta já ultrapassou os sete biliões de habitantes,
contudo a água continua sempre no mesmo nível;
não cresce.
Por outro lado o planeta continua a ser crescentemente
vitima dos resíduos produzidos, que só na Europa se
estima atualmente em seis toneladas de resíduos por
pessoa, em cada ano.
Daí a importância de cativar a sensibilidade das pessoas neste sentido, promover a separação do lixo de
forma a que possa ser reciclado, usando diferentes
tipos de recipientes adequados para a finalidade. Recomenda-se vivamente a reutilização de materiais e
que todos os que já não os permitam sejam passíveis
de reciclagem ou de neutralização de forma que não
tenha custo para o ambiente.

Neste momento em edifícios de habitação ou serviços,
as emissões de dióxido de carbono provenientes da
energia que utilizamos para ser absorvido necessita de
uma área florestal útil com mais de quatro quilómetros
quadrados.
Para reduzir consumo e também custo com energia
eléctrica, é imperativo não deixar os equipamentos
elétricos ligados quando estes não estão em utilização.
No caso da empresa também um cuidado especial se
deve ter, assegurar que as salas, gabinetes e outros
espaços não estão a ser aquecidos ou arrefecidos,
ou têm a iluminação ligada, quando ninguém está
presente. Desligar os monitores quando não estão a
ser utilizados também contribui duplamente: contribui por redução do consumo de energia e prolonga
a vida do mesmo.
O uso de combustíveis nas viaturas da ARRIVA é a principal fonte de emissões de dióxido de carbono, tendo
um custo enorme, a empresa consciente do custo ambiental dessa utilização tem progressivamente tomado
medidas a nível europeu que permitam o uso de outras
energias, contudo e enquanto isso não é globalmente
possível, explica-se aos condutores a importância de
uma condução que reduza o consumo. Há também
uma consciência crescente de que acelarações inconstantes, uso não necessário do ar condicionado, podem
contribuir negativamente para o ambiente e por isso
esta atitude ambientalmente consciente cada vez faz
mais parte do dia a dia.
A experiencia diz-nos que uma empresa ambientalmente preocupada e atenta, motiva quem nela trabalha a
também nas suas casas aumentar os cuidados em
prol do ambiente, que a sua atitude podem contribuir
seriamente para a vida global.

TST promove
Destination Green
com lápis ecológico

A

TST continua a desenvolver ações tendo
em vista a sensibilização de toda a sua
equipa para os objetivos do Destination
Green. Assim durante 2016 e 2017, serão
realizadas ações de formação específicas
sobre o Destination Green a todos os colaboradores
que compõem a equipa TST. Por forma a tornar esta
campanha mais alusiva e envolvente, no final de cada
ação de formação é distribuído a cada colaborador um
lápis com uma cápsula que contém sementes de coentros. Assim, a vida deste lápis não acaba quando este
fica pequeno, uma vez que é plantado dando origem a
um arbusto de coentros. José Guimas administrador
da TST na ocasião afirmou: “Trata-se de uma ação
simbólica que se destina a vincar o reaproveitamento
e regeneração dos materiais com que trabalhamos
no dia a dia, contribuindo assim para que possamos
alcançar o nosso destino verde”.
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Município
de Guimarães
distinguido

Quatro mil escuteiros
assinam “Compromisso
Guimarães Mais Verde”

Guimarães ocupa primeiro posto na produção e recolha
seletiva de resíduos urbanos, bem como no indicador de
agricultura e desenvolvimento rural sustentável.

Junta de Núcleo de Guimarães é a maior do País.
Cerimónia protocolar decorreu no Laboratório da
Paisagem.

A

A

Câmara Municipal de Guimarães foi distinguida por
ser o terceiro município de
Portugal mais sustentável
de 2016, de acordo com
um índice resultante dos 21 critérios de
classificação do programa ECOXXI, que
atribuiu, em Coimbra, bandeiras verdes
de sustentabilidade a 43 autarquias. O
galardão, promovido pela Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE) e que
comemora 10 anos, destina-se a premiar
as boas práticas e políticas ambientais
dos municípios portugueses. Em 2015,
na primeira vez que Guimarães se candidatou ao programa “Município ECOXXI”,
ficou no 8º lugar com uma pontuação de
74% na classificação dos 21 indicadores.
Este ano, sobe ao 3º lugar com quase
83% e já muito próximo do 1º lugar. Ao
nível dos 21 indicadores que a ABAE
analisa, a Autarquia de Guimarães está
no topo na Gestão dos Resíduos, onde
obteve a pontuação máxima (devido
ao projeto pioneiro PAYT), Informação
ao Munícipe, Educação Ambiental
(PEGADAS) e Desenvolvimento Rural
Sustentável (IBR).
“A atribuição desta Bandeira Verde a
Guimarães, e o 3º lugar obtido a nível
nacional, confirmam o valor das políticas
municipais atuais, claramente orientadas
para a construção de um território onde
o desenvolvimento sustentável e a proteção do ambiente são fatores distintivos
da nossa governação, pugnando pelo
incremento dos índices de qualidade de
vida dos nossos concidadãos”, referiu
Amadeu Portilha, vice-presidente do Município, logo após ter recebido o galardão.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
E TRABALHO EM REDE
Em 2016, foram submetidas 46 candidaturas (mais três do que em 2015) e 93,5%
dos candidatos (43 em 46) alcançou índices acima dos 50%, percentagem limite
para a atribuição da bandeira verde que
distingue a adoção de boas práticas,
políticas e ações ambientais em torno
de temas considerados determinantes,
tais como limpeza urbana, recolha de
resíduos, reciclagem, água, participação
ativa, conservação da natureza, educação ambiental, mobilidade, energia,
turismo e ordenamento do território,
entre outros.
“A melhoria substancial que obtivemos
em cada um dos indicadores avaliados
são o resultado objetivo do trabalho coletivo que está a ser feito na preparação
da nossa candidatura a CVE2020, num
esforço conjunto da Câmara Municipal,
Universidade do Minho, Laboratório da
Paisagem e dos vários parceiros envolvidos, numa demonstração inequívoca de
que o trabalho colaborativo é o único caminho possível para superar obstáculos
e constrangimentos e potenciar as nossas forças e capacidades”, acrescentou
Amadeu Portilha.
O índice “ECOXXI” sintetiza o resultado
obtido em cada ano pelos municípios.
Para além de uma ferramenta de gestão da sustentabilidade possibilitada
pelos 21 indicadores e 54 sub-indicadores que o compõem, este programa
da ABAE pretende traduzir o caminho
a percorrer para atingir a meta dos
100%, ou seja, o percurso da sustentabilidade.

Candidatura de Guimarães a
Capital Verde Europeia 2020
(CVE) e a Junta de Núcleo de
Guimarães do Corpo Nacional de Escutas (CNE), com
cerca de 4 mil escuteiros, assinaram
no dia 3 de dezembro, declarações de
“Compromisso Guimarães Mais Verde”, documento que propõe a adoção
de comportamentos simples, como o
respeito pelas normas do ruído, um
esforço de poupança de água, utilização
de transportes alternativos, separação
do lixo, redução de fatura energética,
respeito pelos rios e linhas de água,
proteção da floresta, entre outros.
A cerimónia protocolar, que decorreu no
Laboratório da Paisagem, contou com
a presença do presidente do município,
Domingos Bragança, e do chefe de Núcleo
de Guimarães do CNE, Ernesto Machado,
que preside à maior estrutura do País,
reunindo 56 agrupamentos do concelho. A
sessão teve ainda a presença do vice-presidente, Amadeu Portilha, da coordenadora
executiva da CVE, Isabel Loureiro.
“A soma de todos é que opera a mudança, partindo do local para o geral! O sonho comanda a vida e só quem começa
a caminhada é que consegue chegar ao
fim, até porque o caminho a percorrer
permite-nos aumentar patamares de
qualidade! Queremos um compromisso
com entusiasmo, com paixão, porque
nós acreditamos! Cada um de vós tem
de envolver mais três amigos”, propôs
Domingos Bragança, mencionando o
fundador do movimento escutista como
uma das referências na proteção do
ambiente e da promoção da ecologia.

O Artigo 6º da Lei do Escuta serviu de
base à intervenção de Ernesto Machado.
“O escuta protege as plantas e os animais!”, disse, garantindo que o Núcleo de
Guimarães irá “assumir o compromisso
com honra e confiança”. O melhor galardão é deixar o mundo melhor do que
aquele que encontramos. Temos de criar
uma grande envolvência e cada um de
nós terá de convidar mais três amigos a
assinar este Compromisso”, acrescentou.
FIDELIZAR O COMPROMISSO
Amadeu Portilha, por sua vez, referiu
que Guimarães “vai fazer a diferença,
construindo um paradigma de desenvolvimento diferente, com pequenos
gestos, ajudando a construir um território agradável para viver, através de um
compromisso de fidelização de um tempo novo! Precisamos do vosso exemplo,
do vosso cuidado e da transmissão desta
mensagem”, opinião igualmente partilhada por Isabel Loureiro, que reafirmou
a necessidade de uma “mudança de
comportamentos, rotinas e de hábitos”.
A candidatura de Guimarães a Capital
Verde Europeia desafiou os vimaranenses a comprometer-se com o projeto de
construir um município mais sustentável,
protegendo a natureza e respeitando o ambiente. Esta declaração de compromisso
é dirigida a todos, mas aos vimaranenses
em particular. Para além de muitos anónimos e outras figuras públicas de destaque,
o ministro do ambiente, José Matos Fernandes, bem como o secretário de estado
adjunto e do ambiente, José Mendes,
também já assinaram o Compromisso
Guimarães Mais Verde.
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D

destaque
texto C.M. Guimarães e UNESCO
fotografias Paulo Pacheco

15º aniversário da Zona Histórica
de Guimarães Património Mundial
da UNESCO

O

Centro Histórico de Guimarães comemorou a 13 de dezembro o 15º aniversário
da sua inclusão na lista do Património
Mundial da UNESCO.
Decorreu, entretanto, na Plataforma das Artes e da Criatividade, a submissão da inscrição das Festas
Nicolinas no Inventário Nacional do Património Cultural
e Imaterial da Direção Geral do Património Cultural, uma
das cinco principais iniciativas que a Câmara Municipal
promoveu para assinalar a classificação do Centro Histórico como Património Cultural da Humanidade.
Além da submissão da inscrição, o programa comemorativo incluiu o lançamento de um livro para crianças
sobre Património, a colocação de uma instalação artística com 22 balões gigantes iluminados no Largo da
Oliveira e Praça de S. Tiago, a Corrida pelo Património
e a inauguração da terceira edição do projeto “As Paragens onde o Tempo Habita”, que teve a sua primeira
visita guiada no dia 18 de dezembro.

A inscrição no Inventário Nacional foi o resultado do
trabalho que tem sido desenvolvido pelo antropólogo
Jean-Yves Durand, que foi já objeto de uma apresentação pública no passado dia 21 de março de 2014. No
final, decorreu um debate e visitas à Casa da Memória
e ao arraial de Santa Luzia.
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS ESCOLAS
O livro para crianças, intitulado “Onde Nasceu Portugal”,
cuja apresentação decorreu na Biblioteca Municipal
Raul Brandão, será oferecido a todas as escolas do
concelho de Guimarães e nele estão mencionadas as
principais figuras históricas ligadas à cidade, além de
ser valorizado o património material e a fundação do
berço da nacionalidade. A oferta enquadra-se num dos
principais objetivos do Plano Estratégico Educativo,
agora em discussão pública, que pretende dar uma
verdadeira educação patrimonial a todos os alunos do
concelho de Guimarães. A obra, com assinatura do au-

“

O programa
comemorativo incluiu
o lançamento de um
livro para crianças
sobre Património e
a colocação de uma
instalação artística
com 22 balões
gigantes
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Património Mundial. O que é?
“O valor universal excecional significa uma importância cultural e/ou natural tão excecional que transcende as
fronteiras nacionais e reveste-se de caráter inestimável para as gerações atuais e futuras de toda a humanidade. Assim
sendo, a proteção permanente deste património é da maior importância para toda a comunidade internacional”.

tor de livros infantis João Manuel Ribeiro e ilustrações
de Susana Lima, é publicada pela editora vimaranense
Opera Omnia. O Município vai igualmente oferecer 1500
exemplares do “Manual (para um pequeno) Nicolino”,
da autoria de Paulo César Gonçalves e Gabriela Cunha.
No dia 13 a presença no Centro Histórico do Presidente
do Município, Domingos Bragança, serviu também
para permitir uma intervenção sobre os 15 anos da
classificação como Património Cultural da Humanidade, tendo aproveitado para inaugurar a instalação
artística “Património Iluminado”, 22 balões gigantes
que vão permanecer ligados até ao dia 25 de dezembro.
Ao fim da tarde numa parceria entre a Escola Superior
Artística de Guimarães, a ARRIVA, e a Câmara Municipal inaugurou-se na Alameda de S. Dâmaso, o projeto
“As Paragens onde o Tempo Habita”, com abrigos
intervencionados a mostrarem arte nas paragens de
autocarro de Guimarães. O dia concluiu-se à noite, com
a realização da “Corrida Pelo Património”.

Critérios de Classificação
O Comité define os critérios para a inscrição dos bens na Lista do Património Mundial. Estes critérios são
regularmente revistos pelo Comité do Património Mundial, de forma a refletirem a evolução do próprio conceito de
Património Mundial.
Assim, até ao final de 2004, os bens candidatos a Património Mundial eram selecionados com base em seis critérios
culturais e quatro critérios naturais. Atualmente, existe uma única série de dez critérios:
1. Representar uma obra-prima do génio criador humano.
2. Testemunhar uma troca de influências considerável durante um dado período ou numa área cultural determinada,
sobre o desenvolvimento da arquitetura, ou da tecnologia das artes monumentais, da planificação das cidades ou da
criação de paisagens.
3. Fornecer um testemunho único ou excecional sobre uma tradição cultural ou uma civilização viva ou
desaparecida.
4. Oferecer um exemplo excecional de um tipo de construção ou de conjunto arquitetónico ou tecnológico ou de
paisagem ilustrando um ou vários períodos significativos da história humana.
5. Constituir um exemplo excecional de fixação humana ou de ocupação do território tradicionais representativos
de uma cultura (ou de várias culturas), sobretudo quando o mesmo se torna vulnerável sob o efeito de mutações
irreversíveis.
6. Estar direta ou materialmente associado a acontecimentos ou a tradições vivas, a ideias, a crenças, ou a obras
artísticas e literárias com um significado universal excecional.
7. Serem exemplos excecionais representativos dos grandes estádios da história da terra, incluindo o testemunho da
vida, de processos geológicos em curso no desenvolvimento das formas terrestres ou de elementos geomórficos ou
fisiográficos de grande significado.
8. Serem exemplos excecionais representativos de processos ecológicos e biológicos em curso na evolução e no
desenvolvimento de ecossistemas e de comunidades de plantas e de animais terrestres, aquáticos, costeiros e marinhos.
9. Representarem fenómenos naturais ou áreas de uma beleza natural e de uma importância estética excecional.
10. Conter os habitats naturais mais representativos e mais importantes para a conservação in situ da diversidade
biológica, incluindo aqueles onde sobrevivem espécies ameaçadas que tenham um valor universal excecional do
ponto de vista da ciência ou da conservação.
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L

literatura
texto Mafalda Raínho
fotografias D.R.

Bom,
e agora,
a escrita
do Dylan...

E

u estava a ler Javier Marías, porque nunca
tinha lido nada dele. Tive uma certa dificuldade para comprar algo dele porque nas
livrarias quase ninguém sabe quem ele é.
Não deveria ser tão difícil encontrar um dos
escritores mais influentes do pensamento espanhol
atual. O meu pai tinha ouvido falar dele em Oxford e
recomendou-me “Coração tão branco”. Ainda estava
eu naquela parte do livro em que a Teresa depois de
voltar da lua-de-mel vai à casa de banho e se suicida
com um tiro no peito… quando inesperadamente o
meu telemóvel toca. É o meu pai que me diz que o Bob
Dylan tinha ganho o Nobel da Literatura.
Bem, mesmo a Secretária da Real Academia foi clara
ao afirmar que esperava que a escolha não viesse a ser
fortemente criticada, afirmando que “talvez os tempos
estejam mesmo a mudar”.
Não que parece nada extremo que o Robert Allen Zimmerman (verdadeiro nome de Bob Dylan), tenha ganho
o prémio Nobel da literatura. Afinal, o Bob é um ser
culturalmente elevado, invulgar, que começou a escrever
poesia aos dez anos. Muitas crianças escrevem, e o Bob
até aí não é nada especial, só que desde que começou a
saber ler, se interessava por coisas invulgares. Enquanto
as crianças leem o Rato Mickey, ele lia, entre outros, o
poeta Galês de que irá adotar o nome. Dylan Thomas,
onde ele vai buscar o Dylan, era um poeta do País de

Gales que vivia em Nova Iorque e que partilhava a escrita,
andar sempre sem dinheiro e o álcool em excesso. O Bob
começou a lê-lo mal aprendeu a ler e adorava-o. Tinha
razão, porque provou ao longo dos anos ser promotor de
um paralelismo de escrita. Mesmo na sua maneira de
estar, está completamente de acordo com o Thomas que
se questionava, “Somebody’s boring me. I think it’s me”…
(alguém me está a aborrecer, penso que sou eu próprio).
Para muitos, ler Bob Dylan é simplesmente agarrar as
letras das suas músicas e lê-las. Contudo, a forma escrita de Dylan é interessante, mesmo na sua forma mais
primária, quando entre 1965 e 1966 escreve Tarântula,
uma confusão onde cruza poesia e prosa. Ele próprio
quando finalmente o publica em 1971 confessa que estava
num mar de confusões e nem sequer era intenção dele
escrever o livro.
Há uns anos, lia um comentário na Spin onde um artigo
fazia referência ao “top 5” das frases menos entendíveis
da literatura, e a primeira era uma passagem desse
“Tarântula” onde Dylan escreve “now’s not the time to
get silly, so wear your big boots and jump on the garbage
clowns”, (agora não é hora de ser tonto, por isso ganha
coragem e pula sobre os palhaços de lixo).
Quando falei de escrever sobre o Bob Dylan, alguém me
perguntou se havia mesmo algo para escrever sobre ele.
Não é preciso ser-se tão mauzinho, mas tudo depende
da perspetiva. Em 2004, “Chronicles” é o primeiro de três

volumes a ser revelado ao público, um tratado biográfico
quase alucinante de conteúdo detalhado. A dado passo
revela-se incomodado por haver quem o classifique como
“porta-voz de uma geração”. Ele não se revê nesse facto.
Alguém quer que ele seja. Depois, fora do mundo literário, no palco da música, há outras pessoas que também
refletem a geração, numa forma politicamente clara. Ele
é contemporâneo da Joan Baez, da Guerra do Vietnam, de
desordens sociais extremas e, por isso, uma visão como
a dele tinha de ser aproveitada.
Incrivelmente há uma outra faceta literária do Bob Dylan,
quando escreve: “O próximo bicho que ele viu fez bééé!,
Pelugem de lã, cascos em vez de pés, comia da relva
novinha ou da velha, Ah, vou chamar esta de... Ovelha!”,
escreve em fins dos anos setenta o livro infantil “O homem deu nome a todos os bichos”, sendo a sua primeira
incursão na literatura infantil.
Escreve poesia, condensada basicamente em dois volumes, sendo muita desta de algumas das suas canções.
Já tinha um Óscar, um Grammy e um Globo de Ouro,
por isso agora junta-lhe um Prémio Nobel. Provavelmente quem o comenta negativamente é porque não
conhece verdadeiramente a sua obra, e por outro lado,
se foi premiado e não o devesse ser, acontece, afinal
já houve quem recebesse o Nobel da Paz, e ainda hoje
perguntamos porquê, mesmo sendo a Paz algo mais
simples que o pensamento. Parabéns Mr. Robert.
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musik
by mokzz
texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

... e a
música
do Bob

N

ormalmente safo estes textos, ou crónicas, como alguém lhes chama, depois de
atacar os discos e os cd’s do meu Pappy e
conversar com ele para colocar algumas
ideias em ordem.
Este pessoal é de uma geração que culturalmente assumo também como minha, mas que de resto não tem
nada a ver. Não sou hippie, não conheço ninguém que
tivesse ido à Guerra do Vietnam, não uso nem nunca
usei algum tipo de droga e a geração do Flowerpower
já se foi quase toda.
Mesmo assim, os anos que levo a ouvir e a ler sobre o
Bob levaram-me a começar a ter uma maneira de ver
que começa quando tinha uns dez anos, quando depois
de ouvir um tema confirmei que era uma porcaria. Com
o passar do tempo, comecei a perceber que a poesia e
os locais onde tinha vivido ou passado faziam diretamente parte desta forma de tocar e de estar.
Um dos nomes mais importantes da fase da viragem
musical nos US of A é com o Woody Guthrie, um velhote fixe que tocou mil anos com uma guitarra que
tinha escrito de lado “this machine kill fascists” (esta
máquina mata fascistas).
Bem, para os americanos é sempre difícil entender
este tipo de afirmações, até porque a maior parte deles
nem sabe o que é fascismo, e os hippies culturalmente
podiam ser muito progressistas mas em massa eram
mesmo pouco cultos. Mas, particularmente o Bob,
demonstrava desde muito cedo ter felizmente uma
cultura acima da média.
Quem nem o deve querer ver à frente é o novo presidente Donald Trump, já que o Bob é descendente de
judeus russos imigrados.
Começou a escrever poesia em criança mas sentia
uma atração especial para a música. Tinha uma mente
muito aberta e embora até country music ouvisse, a sua
atenção dirigia-se em especial para os blues e para o
rock nas suas primeiras formas. Ouvia bastante, mas
considerava o Woody o seu verdadeiro motivo para
começar a escrever música. Pois ele considera-o o verdadeiro espirito americano, dedicando-lhe o primeiro
tema da sua vida, “Song to Woody”.
As opiniões realmente formam-se e quando soube que
o seu segundo tema a ganhar reconhecimento tinha
sido escrito em dez minutos, disse para mim própria

que este era um dos anormais, um dos que consegue
momentos mágicos a partir do nada.
“Yes, and how many years can a mountain exist,
Before it’s washed to the seas
Yes, and how many years can some people exist,
Before they’re allowed to be free?”
(Quantos anos pode uma montanha existir antes de ser
lavada para os mares, quantos anos pode um homem
existir antes de poder ser autorizado a ser livre?)
Realmente depende sempre de quem diz. Se fosse um
filósofo do infra pensamento chinês era venerado, mas
como é este a dizê-lo é um ato politico. Boa razão para
“Blowin’ the Wind”, se ter transformado nos anos sessenta num hino aos direitos civis para os “Américas”.
No ano de 2004, a revista Rolling Stone classifica-o
como o 2º melhor artista da música de todos os tempos,
os Beatles são os primeiros. Ainda o coloca como o
7º maior cantor de todos os tempos, enquanto “Like a
Rolling Stone” é escolhida como a melhor tema musical
de todos os tempos no género.
Like a Rolling Stone, Knockin’ on Heaven’s Door, Forever Young, são parte de uma história musical que vai
quase nos seiscentos temas originais. Só este ano de
2016, publicou um novo álbum, “Fallen Angels” e uma
reedição do concerto de 1966 em Londres no Royal
Albert Hall.
Quer dizer, imagino que no dia em que soube que mais
de oitocentos mil euros é o valor do Prémio Nobel e ele

era o laureado do ano no ramo da literatura, ponderava
ir a Estocolmo que é uma cidade bem fixe; se fosse eu,
ia lá receber o prémio na boa. Bem, mas ele não foi porque ainda está a digerir a ideia e parece ter ficado sem
palavras quando soube que tinha recebido o prémio. Ele
não foi recebe-lo, e em representação foi a Patty Smith
que entretanto iria cantar uma canção dele. Acho que
também a Patty ficou sem palavras à frente daquela
gente toda, e só à terceira é que conseguiu acertar
no poema de “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, tema que
escolheu para basicamente o representar.
Algo que considero completamente parvo é que há
quem pense que é por causas desta músicas que ele
fez e faz que recebeu o prémio. Ignorantes, é por causa
da sua poesia desprovida da música. Não falo nem
falarei sobre isso. O Músico é dissociável do Poeta,
independentemente do conjunto das coisas que fazem
dele um ser humano invulgar. O Bruce Dickson, vocalista dos Iron Mayden também é um excelente músico,
mas também é piloto comercial de aviões, e não vamos
comparar uma coisa com a outra.
Bem, mas o Bob Dylan sempre acabou por enviar uma
mensagem de agradecimento que foi lida no banquete
onde estavam cerca de 1300 convidados, contando
normalmente com a presença da família real sueca.
Hoje não posso escrever mais porque não tenho espaço
e é Natal. Para a próxima edição logo me vingo. Agora
vou ouvir!
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religião
texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

Santo
Amaro

O

Santo Amaro é o Santo
que não o é bem. Nascido
em Roma no século VI, era
filho do senador romano
Eutichio que o envia para
Monte Cassino onde se torna Monge
Beneditino com apenas 12 anos. É
entregue aos cuidados directos de São
Bento, fundador da Ordem Beneditina.
A razão para se ter entregue definitivamente à congregação fundamentava-se
na sua origem por causa de um acontecimento que o marcará definitivamente.
São Gregório é que relata a história em
que São Bento pede a Amato, na altura
seu discípulo, para correr a um açude
onde estaria um outro jovem monge
a afogar-se. Já nesse tempo, o Amaro
era muito cumpridor das exigências da
vida monacal, mas aqui quando sentiu a
importância acrescida do acontecimento, correu desenfreadamente a salvar
Plácido, seu colega de vida monástica.
Mesmo assim, não corre sem que primeiro peça a São Bento a sua bênção.
Na continuação, São Gregório descreve
o acontecimento por testemunhos, mas
diz quem viu que o Amaro sem perceber
correu sobre as águas e salvando o
jovem que estaria prestes a afogar-se.
Depois que se consciencializarem do
acontecido, as pessoas classificam o
seu acto como milagre, mas ele recusa
esse facto atribuindo o desenlace a São

Bento; ele considerava que apenas havia obedecido ao Santo Bento. Afinal, e
como Gregório relata, Amaro teve mais
fé do que São Pedro que, por duvidar, se
afundou nas águas do mar de Tiberíades.
Para Amaro era apenas uma prova de
que qualquer pessoa pode transformar
em atos a vontade de Deus. Para tal,
chega a crer verdadeiramente, dedicar
a vocação à santidade.
Estas elevadas qualidades tinham tudo
a ver com a expetativa que São Bento
tinha criado em si.
É uma vez mais o testemunho de São
Gregório que nos permite ter uma ideia
de como Amaro é no seu dia-a-dia,
quando o descreve como alguém que
demonstra um grande amor por Deus
e pelas causas cristãs em geral, é especialmente dado à oração e à meditação,
valores poucos habituais em alguém
tão jovem.
São Bento reconhece de tal forma o valor
de Amaro, que acaba por o incumbir
como responsável por levar a Regra de
São Bento, a toda a Gália, atual França.
Assim passará os primeiros 20 anos do
século VII.
Amaro é realmente o maior difusor dos
aspetos espirituais Beneditinos, que
servirá sempre com a mais elevada
consciência.
É responsável pela entrada definitiva
da Ordem Beneditina em França onde

“

Morre no ano
de 584 e sem
que nunca seja
santificado.
O seu valor e
fama levam
a que seja
justamente
venerado como
um santo,
para todos é o
nosso Santo
Amaro.

funda Mosteiro de Granfeuil em Saint-Maur-sur-Loire.
Era invocado normalissimamente na
cura de certas doenças que hoje os
fármacos resolvem, como a gripe, rouquidão, ou dor de cabeça. No entanto,
mantem-se a sua reconhecida capacidade em ajudar em questões graves
com ossos, e também com paralisia. É
o padroeiro dos transportadores.
Normalmente, a sua imagem mostra-o
vestido com hábito e capuz, levando na
mão o livro da Regra de São Bento e uma
pequena balança, para pesar a comida
dos religiosos, balança esta que lhe terá
sido dada por São Bento quando ele foi
para a sua missão em França.
Também se vê por vezes representado
com uma muleta, o que é normal já que
alude à sua ligação e protecção em favor
dos que sofrem dos ossos ou de gota.
No seu escudo ostenta a Flor de Lys por
referência à introdução a Ordem Beneditina em França.
Morre no ano de 584 e sem que nunca
seja santificado. O seu valor e fama
levam a que seja justamente venerado
como um santo, para todos é o nosso
Santo Amaro.
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texto Dr. Carlos Guimarães
Coordenador da Unidade de Urologia
Hospital da Luz Guimarães
fotografias D.R.

ESTE ARTIGO TEM O APOIO

Cancro da Próstata:
Mito ou Realidade?
A próstata é, e será sempre, um assunto na ordem do dia no que diz respeito à saúde do
homem. Das várias doenças prostáticas, aquela que gera o mais intrínseco dos medos é
inequivocamente o cancro.

O

cancro é esta sombra ruim
que conduz ao médico
muitos homens devorados
pelo pessimismo e pela
ansiedade induzida por
amigos e conhecidos e pelo sempre
disponível “Dr. Google”. Felizmente, na
maioria das ocorrências não se confirma
este diagnóstico, mas nas situações em
que existe cancro da próstata é conveniente afirmar que mais de 90% dos
homens não irão sucumbir desta doença
e terão uma vida longa e perfeitamente
normal, podendo ou não serem sujeitos
a terapêutica curativa. É mesmo possível
viver com o cancro da próstata sem que
este nunca se manifeste clinicamente e
serão outros desígnios da vida que nos
levarão ao encerramento da porta.
Muitas vezes, a reboque do medo do
cancro da próstata, diagnosticamos
outras doenças desta glândula ou do
seu órgão vizinho – a bexiga. Por isso

é absolutamente errado pensar que o
aparecimento sintomas urinários no
homem, sobretudo idoso, tem sempre
como culpado a próstata, pois na verdade são as doenças da bexiga que
apontam o caminho das pedras. É importante referir que a doença benigna
da próstata, se não for corretamente
avaliada, pode trazer complicações bem
mais severas que a doença maligna, a
maior parte das vezes assintomática e
por vezes inconsequente. Assim como
o diagnóstico do cancro da bexiga e o
seu tratamento precoce é bem mais
importante do que o cancro da próstata.
Acrescenta-se ainda que as neoplasias
da bexiga são cada vez mais frequentes
e agressivas e estão intimamente ligadas à poluição do ar, agentes químicos
e tabaco.
Todo e qualquer sinal ou sintoma
urinário no homem (e na mulher)
deve ser avaliado com critério e com

verdade. Ignorar as mensagens que o
corpo nos mostra é pior que “varrer o
lixo para debaixo do tapete”. Apesar
disso, mesmo na ausência de sintomas urológicos, os homens na proximidade dos 50 anos devem fazer uma
avaliação clínica dirigida ao aparelho
génito-urinário, pois só desta forma
conseguiremos detetar doenças em
fase precoce e definir uma estratégia
de vigilância para o resto da vida.
Foi a pensar nestas evidências que
Hospital da Luz Guimarães se equipou com meios técnicos e humanos
para responder no tempo adequado
a todas as solicitações dos nossos
pacientes. O investimento realizado
na aquisição de equipamentos modernos teve como objetivo servir com
qualidade e segurança todos os que
nos procuram, mas também os que
cá trabalham. “Fazer bem e em segurança” é o nosso lema.

“

É
absolutamente
errado
pensar que o
aparecimento
sintomas
urinários
no homem,
sobretudo
idoso, tem
sempre como
culpado a
próstata
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texto Susana Marvão
receitas e fotografias 1001 Receitas Fáceis

LEITE-CREME COM CANELA
Ingredientes
1 casca de limão
1 colher (chá) de farinha maisena
1 pau de canela
100 g de açúcar
5 gemas
500 ml de leite
canela p/ polvilhar

Ho ho ho,
chegaram
as calorias!

A

h, vá lá. Merecemos. Merecemos uma pausa gastronómica. Afinal,
quem é que pode resistir a uma boa mesa de Natal. Ok, é verdade que
se calhar vamos ultrapassar a quota de açúcar que nos está destinada.
Sim, e já sabemos que os fritos vão ser um exagero. Mas é Natal! E por
isso, deixe-se levar pelo palato e disfrute do que gastronomicamente
esta época tem para nos oferecer.
E precisamente imbuído no espírito natalício, o ARRIVA Jornal deixa-lhe aqui algumas pecaminosas sugestões. As rabanadas ( e ainda por cima com gelado), o peru
bem recheado, o indispensável bacalhau ou o leite-creme.
Não se preocupem, em janeiro voltamos a equilibrar a dieta. Em janeiro é que vai ser!

Preparação
Leve ao lume o leite, a casca do limão e o
pau de canela. Deixe ferver, retire do calor
e deixe arrefecer. Entretanto, misture as
gemas com o açúcar até ficar uma mistura clara. Junte a maisena e o leite, em fio,
mexendo suavemente. Passe o preparado
pelo coador de rede fina e leve ao lume até
levantar fervura. Deite o creme em taças
e polvilhe com canela. A vantagem de
polvilhar o leite-creme com a canela ainda
em quente (ou morno) é que, desta forma,
absorve melhor o sabor da especiaria.

RABANADAS DE NATAL COM GELADO
Ingredientes
q.b. de açúcar
1 lata(s) de leite
3 unidade(s) de ovo
q.b. de canela em pó
gelado com sabor a gosto
1 lata(s) de leite condensado
4 unidade(s) de pão de forma em
fatias

Preparação
Misture o leite condensado e o leite.
Bata com o garfo os ovos.
Aqueça uma frigideira com óleo mas não
deixe ficar tão quente.
Passe bem as fatias de pão na mistura de
leite e depois nos ovos batidos.
Frite até dourar de ambos os lados.
Passe no açúcar com canela, após frito,
pode ser servido com gelado.
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ALETRIA À MODA DO MINHO
Ingredientes
7,5 dl de água
350 gr de açúcar
50 gr de manteiga
6 gemas
1 casca de limão
1 pau de canela
250 gr de aletria

Preparação
Cozer aletria em água abundante com uma
pitada de sal. Escorrer. Entretanto faz-se uma
calda levando a água a ferver com o açúcar,
casca de 1 limão e pau de canela, depois do
açúcar dissolvido juntar a aletria, e a manteiga, mexer bem e deixar cozer mexendo de vez
em quando até a calda desaparecer. Retirar do
lume. Bater as gemas muito bem e adicionar
aos poucos a aletria mexendo sempre para
não talhar. Levar novamente ao lume mas
sem deixar ferver. Colocar em travessas e
polvilhar com canela.

ROUPA VELHA
Ingredientes
Bacalhau (normalmente sobras)
Batata (normalmente sobras)
Couve Portuguesa (penca)
(normalmente sobras)
Azeite
Alho

PERU DE NATAL COM CANELA E MEL
Ingredientes
canela em pau; 100 gr de salsa;
150 gr de nozes; 200 gr de cebola;
1/2 litro de água; pimenta-do-reino; 100 gr de cenoura; 30 gr de
uvas passas; 250 ml de vinho
branco; 80 gr de manteiga de sal,
1 peru de 3kg; 100 gr de mel bom
não açúcarado. Recheio: 5 gemas
de ovo; 350 gr de pão picado; 50 gr
de pistachio moído; 100 gr de salsa picadinha; 350 gr de bacon em
cubos; 200 ml de leite desnatado.

Preparação
Coloque a cenoura, cebola e salsa no fundo da
forma. Coloque o peru sobre a forma e pincele com
a mistura de manteiga, sal e pimenta. Leve ao forno
pré-aquecido em 220º por 20 minutos. Prepare o pão
picado, salsa e pistachio numa tigela. Regue com
leite quente e adicione as gemas. Refogue o bacon
com os miúdos. Adicione a mistura. Enrole o recheio
com um filme. Junte ao peru e deixe assar mais 1
hora e meia em forno médio (180º ). Retire o peru do
forno e unte a forma com vinho e água. Passe o mel,
canela, uvas passas e as nozes e junte tudo ao peru.
Leve ao forno por mais 50 minutos em forno médio.

BACALHAU COM CROSTA DE COENTROS
Preparação
Cortar aos bocados o bacalhau, a couve, as
batatas, já cozidos no dia anterior (sobras
da consoada). Picar os dentes de alho e
alourá-los em azeite. Junte a este preparado
os restantes ingredientes. Mexer e deixar
aquecer até estar bem quente. Servir de
imediato numa travessa.

Ingredientes
1 embalagem de molho de
nata; 4 postas de bacalhau
demolhado;
1 kg de espinafres; 200 g de
tomate cherry em metades;
1 cebola roxa grande; 2
dentes de alho; 1 folha de
louro; azeite q.b.; vinagre
branco q.b.; sal q.b.;
Pimenta preta moida q.b.

Preparação
Coza o bacalhau em água temperada com alho e louro. Salteie os espinafres em azeite e junte o molho de
nata. Triture com a varinha mágica, até ficar em puré.
Retifique temperos.
Junte a cebola roxa e os tomates cherry numa saladeira. Tempere com azeite e o vinagre e acompanhe com
o bacalhau.No prato, faça uma cama com o preparado
de esparregado e disponha a posta de bacalhau por
cima. Sirva com a salada.
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roteiro
gastronómico
texto Maria Helena Duarte
fotografias D. R. / Carlos Janeiro

Antiqvvm, Porto | Vítor Matos

Chef Vitor Matos

Portugal confirma qualidade
e conquista mais
Estrelas Michelin!
Já são conhecidos os restaurantes premiados com as tão esperadas Estrelas Michelin
na Península Ibérica. Portugal e Espanha estão de parabéns! Destacamos as equipas
reconhecidas pela qualidade da confeção gastronómica em Portugal. A paixão pela cozinha
trouxe muitas e boas surpresas!

F

oi uma noite especial, em
Girona, Espanha, a noite em
que o famoso guia vermelho
premiou o trabalho desenvolvido pelos chefes de cozinha
e suas equipas de vários restaurantes
de Portugal. Algumas esperadas, confirmações inevitáveis, outra reconquistada, um upgrade para duas Estrelas
e as surpresas mais aguardadas: as
primeiras conquistas, que estamos
certos fizeram “pular” muitas pessoas
de orgulho! A edição de 2017 entregou
duas Estrelas para dois novos restaurantes, uma Estrela sete restaurantes
e, ainda, a manutenção da Estrela dos
restaurantes premiados em 2016.
Em Vila Nova de Gaia, o The Yeatman,
do chefe Ricardo Costa, renovou a
Estrela e ainda conquistou outra.
Também o Il Gallo D’Oro, de Benoît
Sinthon, no Funchal, Ilha da Madeira,
conquistou a mesma distinção. O
Belcanto (em Lisboa), bem como o
Vila Joya (Albufeira) e o Ocean (Por-

ches) mantiveram as duas Estrelas
Michelin, classificação de “Excelente
cozinha. Vale a pena fazer um desvio”.
Todos os restaurantes distinguidos
com uma Estrela em 2016 conseguiram manter: Casa da Calçada
(Amarante), Pedro Lemos (Porto),
Eleven e Feitoria (Lisboa), Fortaleza do
Guincho (Cascais), Bon Bon, Henrique
Leis, São Gabriel e Willie’s (Algarve).
Estamos certos que os novos espaços premiados, seus cozinheiros e
restante equipa tinham esperança
de alcançar a estrela, reconhecendo
o empenho e o trabalho desenvolvido
em prol da gastronomia de excelência
para prazeres ímpares, autênticos e
inesquecíveis dos clientes. Mas, nem
sempre o desejado acontece. Não foi
o caso. Felizmente.
Uma das Estrelas mais aguardadas
foi, finalmente, entregue ao Chef Rui
Paula, pelo trabalho desenvolvido no
espaço de Leça da Palmeira, o restaurante Casa de Chá da Boa Nova.

Continuando no norte do país, o Antiqvvm, de Vítor Matos, viu reconhecido
o trabalho um ano após a abertura. Em
Lisboa os holofotes estão agora apontados para o Alma, de Henrique Sá
Pessoa, e o Loco, de Alexandre Silva.
Obrigatória é também a passagem no
Lab, de Sergi Arola e Milton Anes, em
Sintra (Penha Longa), também com
uma Estrela Michelin. Em Montemor-o-Novo, no restaurante L’AND, o Chef
Miguel Laffan conseguiu recuperar a
Estrela (perdida em 2015), sendo novamente o único espaço no Alentejo
com este reconhecimento. Por fim, na
Madeira, os nossos parabéns também
para o William, de Joachim Koerper e
Luís Pestana, no Funchal. A atribuição
de uma estrela Michelin significa
“Muito bom na sua categoria”.
Ainda não foi este ano que Portugal
conquistou três Estrelas, a classificação máxima, que significa: “Cozinha
excecional. Vale a pena uma viagem
especial”. Quem sabe um dia!

“

A edição de
2017 entregou
duas estrelas
para dois novos
restaurantes,
uma
estrela sete
restaurantes
e, ainda, a
manutenção
da estrela dos
restaurantes
premiados em
2016.
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Estrelas Michelin em Portugal
Com duas Estrelas
The Yeatman, Vila Nova de Gaia | Ricardo Costa
Belcanto, Lisboa | José Avillez
Ocean, Porches | Hans Neuner
Vila Joya, Albufeira | Dieter Koschina
Il Gallo d’Oro, Funchal | Benoît Sinthon
Com uma Estrela
Largo do Paço, Amarante | André Silva
Pedro Lemos, Porto | Pedro Lemos
Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira | Rui Paula
Antiqvvm, Porto | Vítor Matos
Eleven, Lisboa | Joachim Koerper
Feitoria, Lisboa | João Rodrigues
Alma, Lisboa | Henrique Sá Pessoa
Loco, Lisboa | Alexandre Silva
Fortaleza do Guincho, Cascais | Miguel Rocha Vieira
Lab by Sergi Arola, Sintra | Sergi Arola
L’And Vineyards, Montemor-o-Novo | Miguel Laffan
Willie’s, Vilamoura | Willie Wurger
São Gabriel, Almancil | Leonel Pereira
Bon Bon, Carvoeiro | Rui Silvestre
William, Funchal | Luís Pestana e Joachim Koerper
Chef Ricardo Costa The Yeatman

The Yeatman Restaurant

Casa de Chã da Boa Nova

Casa de Chã da Boa Nova | Chef Rui Paula

Chef Rui Paula

Largo do Paço | Chef André Silva
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vinhos
texto Maria Helena Duarte
fotografias Fernando Guerra (arquitetura e fotografias aéreas)
e Manuel Gomes da Costa (pessoas, vinhas e paisagens)
Revista Paixão pelo Vinho
seja responsável, beba com moderação

Herdade do Freixo

Elogio ao vinho e à natureza
Do sonho à realidade, dez anos depois de idealizar e construir tudo ao pormenor, Pedro Vasconcellos e Souza desvenda a
Herdade do Freixo: 300 hectares de paisagem alentejana, em pleno equilíbrio com o ecossistema e com as vinhas, a 450
metros de altitude. A 40 metros de profundidade, uma adega única no mundo! Voltada para o futuro, desenhada para o
sucesso.

S

onhar. Acreditar. Concretizar.
Pedro Vasconcellos e Souza, enólogo reconhecido e
apaixonado pelos grandes
vinhos do Dão e Borgonhas,
sonhava fazer nascer, do seu pedaço de
terra no Alentejo, vinhos especiais, que
representassem a força do terroir alentejano aliado à frescura e elegância, que
tanto o apaixonam e inspiram.
Há 10 anos proporcionaram-se as
condições. Nem hesitou. Pedro Vasconcellos e Souza tinha o know how e
o património. Estava ligado à produção
de vinhos de qualidade inquestionável
desde 1790 e tinha ainda muitas ideias
para materializar. Tudo foi pensado ao
pormenor e com todo o rigor.
A Herdade do Freixo apresenta agora
os primeiros vinhos, já disponíveis no
mercado, abrindo os seus portões e
da fabulosa Adega, a todos quantos a
queiram visitar.
A Herdade do Freixo estende-se ao
longo de 300 hectares, património de

Pedro Vasconcellos e Souza. Localizada no nordeste Alentejano, entre a
Serra D’Ossa e Évora, no concelho do
Redondo, é a Aldeia do Freixo que lhe
empresta o nome.
Nesta propriedade impera o respeito
pela natureza: são preservados os
habitats das espécies migratórias e da
raríssima Cegonha Preta; há, ainda, um
espólio de oliveiras milenares dispersas
por toda a herdade, que surpreendem
pela sua singularidade e imponência.
Destaca-se, também, o património
arqueológico, associado à presença de
monumentos megalíticos e vestígios da
época romana.
É pois, com toda a naturalidade, que
Pedro Vasconcellos e Souza tem como
grande ambição a preservação genuína
da paisagem rural e que os seus vinhos
transmitam “o melhor da essência da
sua terra, das suas vinhas e do terroir,
resultando numa grande concentração,
persistência e simultaneamente uma
frescura e longevidade diferenciadora

para os vinhos da região”, destacou.
Há sete anos atrás, foram plantadas
castas selecionadas nos 26 hectares
de vinhas: Touriga Nacional, Cabernet
Sauvignon, Alicante Bouschet, Petit
Verdot e Syrah para tintos; e as castas
brancas Arinto, Sauvignon Blanc, Alvarinho, Chardonnay, Riesling.
A viticultura está a cargo de Amândio
Cruz, estando já em curso a preparação
dos terrenos para a plantação de mais
nove hectares em 2017, que reforçam o
encepamento atual, somando um total
de 23 hectares de vinha com castas
tintas e 12 hectares de vinha com castas
brancas.
Erguer uma adega a 450 metros de altitude, com vista de 360º sobre Alentejo puro
era algo de impensável para o mentor
do projeto. Após um longo processo de
seleção, foi Frederico Valssassina que se
lançou ao desafio fazendo nascer uma
adega única em Portugal e no mundo.
A Adega subterrânea, a 40 metros de
profundidade, tem três pisos, cobertos

apenas pelas vinhas, onde cada pormenor foi materializado com um traço arrojado de extraordinária beleza; ao mesmo
tempo que deixa espaço para as mais
modernas tecnologias de vinificação.
A Adega conta, ainda, com uma sublime cave de barricas para o estágio dos
vinhos e com um espaço de recepção
para pequenos grupos, provas e refeições, suspenso e integrado em todo
o ambiente vínico. O investimento em
tecnologia de autonomia energética não
foi esquecido, o objetivo de preservar
ao máximo a natureza esteve sempre
presente.
Assim, com toda a certeza, só poderiam
nascer grandes vinhos: Freixo Reserva
branco 2015, Freixo Reserva tinto 2014
e Freixo Family Collection tinto 2014 (o
vinho Premium da Herdade do Freixo),
todos com “Indicação Geográfica Alentejano”. Os vinhos já estão no mercado
nacional, em pontos de venda criteriosamente selecionados, embora já com
reconhecimento no mercado interna-
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“

O investimento
em tecnologia
de autonomia
energética não
foi esquecido,
o objetivo de
preservar ao
máximo a
natureza esteve
sempre presente.

FREIXO FAMILY COLLECTION
TINTO 2014
cional. Aliás, como garante Carolina Tomé, diretora de
marketing e vendas: “A longo prazo, o objetivo passa
por aumentar as exportações atingindo uma cota de
50% a 65% para o mercado internacional.”
Em 2017 serão lançadas novas gamas da Herdade
do Freixo, com uma forte aposta nos vinhos brancos
Premium. Também em 2017, o enoturismo será impulsionado “reforçando a imagem do Alentejo como
destino preferido dos turistas”. “A Herdade do Freixo
ambiciona ser um destino de eleição no panorama
enoturístico mundial e, simultaneamente, contribuir
para o reforço do posicionamento internacional dos vinhos super premium portugueses e, particularmente,
os do Alentejo” garante Pedro Vasconcellos e Souza
Os vinhos Freixo podem ser apreciados e adquiridos na
Herdade do Freixo, desfrutando de uma inesquecível
visita à Adega subterrânea, passando pelas vinhas e
pelo jardim das oliveiras milenares. No que respeita
ao enoturismo as visitas são realizadas em português,
inglês, francês, espanhol e italiano. Todas as
informações estão disponíveis para consulta em www.
herdadedofreixo.pt.

Região: Alentejo
Castas: Touriga Nacional,
Cabernet Sauvignon, Alicante
Bouschet, Petit Verdot
Produtor: Herdade do Freixo
Enólogo: Pedro De Vasconcellos e Souza
Alc.: 14,5
Preço: 34 euros
Nota de prova
Rubi intenso e concentrado,
limpo. Aroma exuberante, vai
crescendo no copo, complexo,
depois revela notas frutadas,
compotas, nuances vegetais,
tostado, balsâmico. É encorpado, envolvente, com evidentes
notas de fruta madura aliadas
a vegetal e especiarias,
pimenta, taninos poderosos
e macios, frescura cativante,
final persistente.

FREIXO TINTO
RESERVA 2014

FREIXO BRANCO
RESERVA 2015

Região: Alentejo
Castas: Touriga Nacional,
Cabernet Sauvignon, Alicante
Bouschet
Produtor: Herdade do Freixo
Enólogo: Pedro De Vasconcellos e Souza
Alc.: 14,5
Preço: 17,50 euros
Nota de prova
Rubi intenso, limpo. Aroma
complexo, frutado, com destaque para frutos vermelhos,
elegante. Com boa estrutura
na boca, frescura cativante,
bom corpo e volume, taninos
firmes mas macios, mantém
a fruta, mostra algumas notas
florais e ligeiro pimento, termina persistente e atrativo.

Região: Alentejo
Castas: Arinto, Alvarinho,
Sauvignon Blanc
Produtor: Herdade do Freixo
Enólogo: Pedro De Vasconcellos e Souza
Alc.: 13,5
Preço: 10,50 euros
Nota de prova
Amarelo citrino com ligeiros
tons esverdeados, brilhante.
Aroma elegante, intenso
em notas de frutos brancos
maduros, toque vegetal, floral,
barrica de qualidade a deixar
tostados e fumados. Sabor envolvente, encorpado, mantém
as características aromáticas,
madeira muito harmoniosa,
a deixar um final de boca
prolongado e ousado.
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regiões
texto C.M. de Vila Nova de Famalicão
fotografias D.R.

Museu Bernardino Machado
cumpre sonho do antigo
Presidente da República e família

B

ernardino Machado – que foi presidente
da República Portuguesa por duas vezes
e uma das principais figuras da I República – viveu os seus últimos anos de
vida angustiado sobre o que aconteceria
ao seu legado quando partisse. E chegou mesmo a
falar com o seu neto Júlio Machado Vaz, sobre qual o
destino que seria dado “aos seus papeis”. O episódio
foi recordado esta quinta-feira, 15 de dezembro, pela
neta de Bernardino Machado e prima de Júlio Machado
Vaz, Elzira Machado Rosa, durante as comemorações
dos 15 anos do Museu Bernardino Machado, em Vila
Nova de Famalicão.
Numa intervenção emotiva, repleta de recordações de
vários momentos da vida do seu avô e das motivações
que levaram à criação do Museu, Elzira Machado Rosa,
enalteceu o papel de Júlio Machado Vaz, como um dos
grandes impulsionadores da “concretização do sonho”.
Por outro lado, “a Câmara Municipal tem correspondido exatamente à personalidade do meu avô e àquilo
que ele gostaria que fosse feito com o seu espólio”,
realçou, salientando que “o sonho era dele mas que
foi descendendo até aos filhos, netos e bisnetos e o
sonho transformou-se em realidade”.
Os quinze anos do Museu Bernardino Machado ficaram, de resto, marcados por dois grandes momentos:
a atribuição do nome de Júlio Machado Vaz à sala de
conferências e exposições temporárias do Museu,
enquanto mentor, impulsionador e principal doador
do espólio e a homenagem a Elzira Dantas Machado
com a atribuição do seu nome à praceta contígua ao
Museu, entretanto requalificada.
Sobre a sua avó, Elzira Machado Rosa lembrou o papel
de grande relevância que teve na sociedade portuguesa
PUB

e na defesa dos direitos das mulheres, numa “época em
que não era expectável que uma senhora ocupasse um
lugar na vida pública”. E acrescenta: “Havia um certo
receio, mesmo na família, em assumir que ela tinha tido
um papel público, o que não se usava, não era costume”.
Para além de Elzira Machado Rosa, a sessão contou
com a presença de várias dezenas de familiares de
Bernardino Machado e Elzira Dantas Machado. Entre
os presentes estava também Júlio Guilherme Ferreira
Machado Vaz, filho de Júlio Machado Vaz e bisneto de
Bernardino Machado, que se mostrou “muito satisfeito
pelo trabalho desenvolvido pelo museu, que corresponde totalmente àquilo que foi idealizado”.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, mostrou-se orgulhoso com a criação de um
“museu que honra e dignifica Bernardino Machado”,
mas salientou a vontade do município em ir mais longe. “Temos a ambição de que o museu não se limite a

“

Bernardino Machado
nasceu no Rio de
Janeiro a 28 de
Março de 1851
e foi o terceiro e
oitavo Presidente da
República

ser um depósito onde se guardam de forma cautelosa
esse acervo e memórias, mas que se vá mais longe e
se produza atividade e, é por isso, que temos concebido
e publicado muitas obras, conferências, colóquios que
nos permitem continuar a construir conhecimento”.
Entretanto, coube a Artur Sá da Costa, representante
da Comissão Instaladora do Museu, recordar os passos
dados na salvaguarda e valorização da memória de
Bernardino Machado, em 2001, no Palacete Barão da
Trovisqueira, espaço nobre da cidade.
BERNARDINO MACHADO
Bernardino Machado nasceu no Rio de Janeiro a 28 de
Março de 1851 e foi o terceiro e o oitavo presidente eleito
da República Portuguesa. Foi presidente da República
Portuguesa por duas vezes: primeiro, de 6 de Agosto de
1915 até 5 de Dezembro de 1917, quando Sidónio Pais,
à frente de uma junta militar, dissolve o Congresso e o
destitui, obrigando-o a abandonar o país; mais tarde,
em 1925, volta à presidência da República para, um ano
depois, voltar a ser destituído pela revolução militar de
28 de Maio de 1926, que instituirá a Ditadura Militar e
abrirá caminho à instauração do Estado Novo.
Vive os seus primeiros anos no Brasil, iniciando os
estudos no Liceu de Laranjeiras em 1859. Em 1860,
ainda Bernardino Machado não tinha completado 9
anos, a família regressa a Portugal, fixando-se primeiro
em Joane e depois em Vila Nova de Famalicão.
Filho de pai português, António Luís Machado Guimarães (a quem viria a ser concedido, por decreto régio,
o título de 1.º Barão de Joane em 1870), Bernardino
Machado escolheu ser famalicense e elegeu Vila Nova
de Famalicão como sua terra, vivendo em Famalicão
vários anos e regressando sempre que possível.

ANUNCIE
NO ARRIVA
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tel.| 211 352 336
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Rita Redshoes
Casa das Artes de V. N. Famalicão | 28 de janeiro

Concerto
de Ano Novo
Theatro Circo, Braga | 05 de janeiro

P

ara a Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) nada faz mais sentido do
que começar o novo ano com música!
O já tradicional Concerto de Ano Novo e Reis constitui um dos momentos
marcantes da temporada musical da orquestra.
Tal como em Viena, soarão as mais conhecidas Valsas, Polcas e Marchas
de Strauss, selecionadas para fazer entrar o Novo Ano de 2017 em ritmo festivo.
A par desta tradição, junta-se à OFB o conceituado pianista Mário Laginha.
Sob a direção do maestro António Vassalo Lourenço, a orquestra e este músico
revisitarão as suas composições, num espetáculo único.
Os desejos da Orquestra das Beiras para este Novo Ano revelam-se em música, em
dança, em canto! Numa explosão de emoções que se tocam…
A “casa” de Laginha é o jazz, mas recusa encerrar-se lá dentro. Na sua música
podemos encontrar um pouco de quase tudo, porque não fecha as portas a quase
nada. Mário Laginha procura em vários lugares o material para construir o seu
próprio universo musical. Muito mais do que misturas, há assimilação. O que se
pode ouvir, no final, é... música.
Para Mário Laginha, fazer música é sobretudo um acto de partilha. E tem-no feito
com personalidades musicais fortes.

R

ita Redshoes vai estar na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, no
dia 28 de janeiro, pelas 21h30. Depois de “Golden Era”, “Lights & Darks”
e “Life is a Second of Love”, Rita Redshoes apresenta agora “Her”, o
seu novo álbum.
Uma semana após a edição de “Her“, Rita Redshoes partiu em digressão para apresentar este trabalho e já tem duas dezenas de concertos agendados.
Pela primeira vez, a artista leva para a estrada um quarteto de cordas, com dois
violinos, viola e violoncelo, ao qual se juntam Nuno Lucas, no baixo, e Rui Freire, na
bateria, dois dos músicos que habitualmente acompanham Rita Redshoes ao vivo.
Gravado em Berlim, nos Riverside Studios, “Her” é o quarto LP de Rita Redshoes e
tem Victor Van Vugt a liderar a produção – colaborador de Nick Cave, Beth Orton,
PJ Harvey ou Depeche Mode.
Neste trabalho, Rita estreia-se a cantar na sua língua materna, escrevendo e interpretando três canções em português. Este é ainda o álbum em que toca mais
instrumentos: piano, teclados, omnichord e guitarra acústica.
O mundo descobriu Rita Redshoes com “Dream On Girl”, a sua primeira afirmação
na colectânea “Novos Talentos – FNAC 2007”, eleita Canção do Ano pela rádio RADAR, mas o seu percurso iniciou-se uns tempos antes, corria o ano de 1996, quando
ainda “Rita Pereira” integra o grupo de Teatro ITA VERO na qualidade de baterista.
Em 2003 é convidada a integrar a banda de David Fonseca na qual permanece até
2009. Da colaboração com David Fonseca destaca-se a parceria no tema “Hold Still”
incluído no disco “Our Hearts Will Beat As One”, o segundo disco a solo do músico.
2008 foi o ano da edição de \”Golden Era\”, o disco de estreia de Rita Redshoes.
Em 2014, para além das programações e samples de Gui Amabis, Rita Redshoes
contou ainda com a participação dos brasileiros Regis Damasceno (guitarra e baixo) e de Dustan Gallas (guitarra). Em termos nacionais e para além de Rui Freire,
habitual baterista do projeto, contou ainda com Ana Cláudia Serrão no violoncelo e,
numa participação que se estende a algumas canções do álbum, nos coros, Afonso
Cabral, David Santos (aka Noiserv) e Salvador Menezes, membros do coletivo “You
Can’t Win Charlie Brown”.
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H

horóscopo

CAPRICÓRNIO
22/12 A 20/01

AQUÁRIO
21/01 A 19/02

PEIXES
20/02 A 20/03

CARNEIRO
21/03 A 20/04

Amor: Chamará a atenção da pessoa
amada pela sua elegância, estimule as
suas fantasias.
Trabalho: Conseguirá levar a cabo uma
tarefa muito complexa e o resultado será
reconhecido pelo seu chefe.
Saúde: O seu estado físico respira energia,
desfrute em pleno.

Amor: Poderá haver injustiças com a
pessoa amada, tenha atenção pois a
sua energia positiva poderá ser muito
importante para restabelecer a harmonia
e consolidar a relação.
Trabalho: Altura para tomar decisões
importantes com astúcia e inteligência,
pense com calma e encontrará as melhores soluções. Será um desafio ao seu
profissionalismo.
Saúde: Estará em boa forma, tenha cuidado com as mudanças de temperatura.

Amor: Vai aparecer alguém interessante
na sua vida, compreenda a sua existência
e comece por cultivar uma linda amizade.
Trabalho: Valorize a experiência dos mais
velhos, construa o caminho passo-a-passo
e irá conquistar mais reconhecimento na
sua profissão.
Saúde: Previna-se dos problemas respiratórios e as alergias, prefira as vitaminas,
especialmente a C.

Amor: A pessoa amada vai passar por
uma fase de maior fragilidade, use o seu
poder de conquista para lhe transmitir
mais confiança.
Trabalho: Reorganize-se, é o momento ideal
para ser mais tolerante com os colegas e
acabar com incompreensões que podem
levar à falta de sucesso.
Saúde: Preocupe-se menos com os outros
e mais consigo, seja mais optimista e evitará a falta de ânimo.

TOURO
21/04 A 21/05

GÉMEOS
23/05 A 21/06

CARANGUEJO
22/06 A 23/07

LEÃO
24/07 A 23/08

Amor: Surpreenda a pessoa amada e expresse os seus desejos para o futuro, será
um período de alegria e partilha.
Trabalho: Tenha confiança nos seus
conhecimentos, mas tenha cuidado ao
partilhá-los com os colegas para não criar
constrangimentos.
Saúde: Momento de grande tensão e
nervosismo, tente relaxar e praticar mais
exercício físico.

Amor: Espere o momento mais oportuno
para renovar o amor e por fim encontrará
a harmonia. Não dê atenção aos ciúmes e
pratique um diálogo mais aberto.
Trabalho: O seu empenho trará os resultados esperados, confie nas suas capacidades e termine aquela tarefa que estava
em stand-by.
Saúde: Não coma demasiado e tenha
cuidado com o estômago, dedique mais
tempo a atividades ao ar livre.

Amor: A harmonia do casal está em perigo,
evite discussões e aprenda a perdoar.
Trabalho: Não corra riscos e partilhe os
seus problemas com os colegas, juntos
chegarão à solução sem interferir no ritmo
de trabalho e produtividade.
Saúde: Alimente-se bem e beba muita
água, prefira alimentos saudáveis e estará
em equilíbrio.

Amor: Um novo amor está no seu horizonte, será um período pleno de entusiasmo
e sintonia.
Trabalho: Pode cometer grandes erros se
não mantiver a atenção, use e abuse dos
seus talentos e colabore com os colegas.
Saúde: Vá ao dentista, corre riscos de ter
dores de dentes. Beba mais água e hidrate
bem a pele.

VIRGEM
24/08 A 23/09

BALANÇA
24/09 A 22/10

ESCORPIÃO
23/10 A 22/11

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

Amor: Vai reconquistar um velho amor ou
retomar uma relação recente, desta vez
não corra riscos e estime a relação.
Trabalho: Renove o seu ambiente de trabalho, novas energias vão criar mais rentabilidade e facilitarão decisões importantes.
Saúde: A sua forma física estará num bom
momento, durma mais uma hora e aumente o consumo de leite e iogurtes.

Amor: Mantenha os pés na terra e não se
deixe influenciar, há alguém conhecido que
lhe vai proporcionar momentos de grande
felicidade.
Trabalho: Vai sentir algum desalento mas
conseguirá ultrapassar esta fase apesar de
um ambiente de trabalho menos favorável.
Prepare-se para uma viagem.
Saúde: Tente fazer dieta e descanse um pouco mais para não acumular stresse.

Amor: Uma grande energia positiva fará
atrair uma pessoa fascinante.
Trabalho: Metas mais ambiciosas serão
impostas, avalie os riscos e aproveite a
oportunidade para brilhar, as mudanças
serão positivas.
Saúde: Dedique mais tempo ao seu corpo
e mente, poderá ter alguns problemas
de pele.

Amor: Não se deixe vencer pela preguiça,
tire uns dias para namorar, faça uma pequena viagem.
Trabalho: A tensão nervosa faz com que
sinta que todos estão contra si, procure a
origem do problema serenamente e ultrapassará esta fase com êxito.
Saúde: Elimine as gorduras da sua dieta
diária, verifique as tensões e evite esforços.

