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de Guimarães
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A ARRIVA e o Laboratório da Paisagem assinaram um
Protocolo de Colaboração através do qual será possível
à empresa fortalecer o seu contributo com o objetivo de
tornar Guimarães numa cidade “mais verde”.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Guimarães comemora o seu 140º aniversário sendo o
ponto alto as celebrações as atividades entre os dias 4 e
19 de março, envolvendo a população e outras entidades.
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Há 100 anos, Cova de Iria,
caracterizava-se por ser um
monte com árvores e terras
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Senhora do Rosário disse a
Lúcia de Jesus, Francisco Marto
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N

notícias

Nova decoração ARRIVA

D

epois de 20 anos desde a
criação da Marca ARRIVA,
pela primeira vez decidiu-se
uma actualização da sua
imagem. Esta nova imagem
é mais visível nesta fase com a introdução de uma nova cor nos autocarros,
nova cor que progressivamente irá
passar a fazer parte do nosso dia a dia

na região. Cabe a à ARRIVA Portugal
a honra de ser a primeira empresa do
grupo a apresentar esta nova imagem,
servindo também de amostra global, isto
depois de uma introdução feita num veículo em Inglaterra que serviu para teste
amostra. Como é de esperar, na próxima
edição teremos um relato alargado deste
rejuvenescimento na imagem da marca.

Janeiras na ARRIVA

N

o dia 19 de janeiro, e uma
vez mais, todos os colaboradores presentes nas instalações da ARRIVA Portugal
em Guimarães foram presenteados com a surpresa da visita de

um grupo de elementos da Cercifaf, que
trouxeram as Janeiras às instalações.
Foram momentos de rara beleza, bem
assinalados e visíveis na ação destas
pessoas que mantêm as tradições vivas
e sempre desejadas nesta quadra.

“

Cabe a à ARRIVA Portugal a honra
de ser a primeira empresa do grupo
a apresentar esta nova imagem.

A Hora do Planeta

N

o dia 25 de março, durante
uma hora, de uma forma
simbólica, a ARRIVA juntou-se a todas as pessoas que se
preocupam com o Planeta e
com a sustentabilidade. Toda a iluminação
redundante foi desligada mantendo-se
apenas a que ilumina a área de estacionamento e abastecimento. Apagar as luzes

para chamar a atenção para as alterações
climáticas foi mais um passo para relembrar a comunidade para a necessidade
de promover uma verdadeira mudança de
comportamentos e hábitos nocivos para a
nossa vida global. A iniciativa foi organizada pela WWF, organização das Nações
Unidas que entre outras matérias está
na primeira linha da defesa do ambiente.
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editorial
Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal Norte)

Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,
Tem nas suas mãos a primeira edição
de 2017 do ARRIVA Jornal, este veiculo
de comunicação da nossa empresa, a
que um crescente número de pessoas
tem a amabilidade de dedicar atenção.
Esta edição é a que corresponde à
época de primavera e também da
Páscoa; estou a escrever este editorial exatamente no dia de Sexta-feira
Santa, um dia de especial significado
para os católicos e, em especial, para a
nossa região onde as celebrações deste período têm relevância acrescida.
Estamos por isso na época em que,
por um lado a natureza e, por outro,
as celebrações religiosas nos indicam
o caminho da geração de novos frutos
e da Ressurreição, logo da esperança.
É, por isso, adequado transmitir aqui uma
primeira mensagem que, baseada nas lições e factos do passado, é de esperança
num futuro melhor para todos através do
bom aproveitamento das oportunidades
que a nova época nos oferece.
E esse futuro melhor só é possível de
alcançar quando todos e cada um de
nós – pessoas e organizações – der, ou
pelo menos tentar dar, o melhor de si
em favor da comunidade.
As pessoas de todos os sectores que no
dia a dia colocam à sua disposição os
serviços da ARRIVA Portugal (Norte) têm
plena consciência desse facto e, por isso,
dão diariamente o melhor de si próprias
no sentido de colaborarem para que a empresa lhe preste cada dia melhor serviço.

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

De igual forma, a própria empresa entendeu, já há muito, que a sua missão
tem uma abrangência bem maior que
o próprio serviço que presta e, em face
disso, envolve-se permanentemente em
ações conjuntas com a comunidade,
apoiando e incentivando tudo quanto
esteja ao seu alcance na busca de um
melhor padrão de vida dos cidadãos.
Neste jornal vai ter oportunidade de ler
apontamentos e reportagens sobre algumas dessas ações, nomeadamente
atividades com o nosso Autocarro-Teatro, o TEATROBUS, relativas à promoção de melhores atitudes ambientais
e ao alerta para a situação de pessoas
que, por serem portadoras de um determinado tipo de doença – a Trissomia
– são pessoas diferentes e capazes
de nos transmitirem mensagens de
valor incalculável, que a todos devem
provocar largos momentos de reflexão.
Este caso particular da celebração do dia
da Trissomia resulta da nossa parceria
com duas instituições de relevo - a CERCIFAF e a GNR - tendo-se realizado, sob
o alto patrocínio do novo Comandante
Distrital da GNR, Coronel Paulo Soares,
e no Quartel daquela corporação em
Braga, sessões para alunos de escolas
de Braga, e para elementos da GNR, que
ainda não tinham tido a oportunidade de
ver mais este fruto do trabalho em que
o seu Serviço de Programas Especiais
(SPE) tem tido enorme empenhamento
e relevância.
Num outro aspeto do nosso envolvimento com a sociedade em que

estamos integrados, e a propósito da
celebração dos 140 anos dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, estivemos presentes no apoio à preparação
e execução das celebrações.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães,
assim como todas as suas congéneres que, de forma muito generosa, se
entregam à proteção da vida e bens
dos cidadãos, mereceram sempre a
nossa admiração e o nosso carinho e,
por isso, estamos também presentes
nas campanhas de angariação de sócios e, desde este jornal, apelamos à
solidariedade de todos, seguros de que
os Bombeiros são sempre capazes de
nos darem muito mais do que aquilo
que de nós recebem e, sem dúvida, incomparavelmente mais do que aquilo
que nos pedem.
No inicio deste editorial referia-me a esta
época como sendo de ressurgimento
e, por isso, de esperança num futuro
melhor e, com o propósito de lhe dar
relevo, deixei para o final a referência a
um tema que - é convicção da empresa
e minha - é fundamental para sermos
capazes de construir e deixar para os
vindouros um Mundo melhor.
Esse tema é o do ambiente!
Uma vez mais terá o caro leitor a
oportunidade de confirmar através
da leitura das páginas deste jornal a
relevância atribuída pela empresa ao
tema do ambiente e as atividades em
que mais recentemente se envolveu
na promoção de atitudes tendentes a

alcançar a desejada sustentabilidade
ambiental.
Permita-me destacar que, tendo sempre
presente a decisão de Guimarães - Concelho onde se localiza a nossa sede - se
candidatar a Capital Europeia Verde
2020 e como forma de apoio a essa
candidatura, nos envolvemos através do
TEATROBUS na segunda fase de alerta
e promoção de uma melhor atitude
ambiental junto dos alunos das escolas
de Guimarães, no apoio ao programa
Pegadas e à plantação de 15.000 novas árvores, tendo ainda assinado o
protocolo de adesão ao Laboratório da
Paisagem, organismo que diariamente
se dedica à pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras na área
do ambiente e que foi originalmente
promovido pela Câmara de Guimarães,
em pareceria com as Universidades do
Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro.
A terminar permita-me dar-lhe a conhecer que a nossa imagem corporativa
vai mudar e, com muito orgulho da
nossa parte, vamos ser a primeira unidade de negócio do grupo na Europa
Continental a ter frota de autocarros
pintada de acordo com a nova imagem,
facto que por si mesmo dá testemunho
da nossa atitude de permanente evolução e rejuvenescimento que, estamos
certos, ainda no decorrer deste ano
nos vai permitir sermos uma vez mais
pioneiros e, desta vez, com especial
notoriedade nas questões ambientais.
Votos de uma primavera feliz e o nosso
muito obrigado pela sua dedicação.
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T

tema de capa
texto Maria Meireles
fotografias Marco António Lindo

ARRIVA e Laboratório
da Paisagem de mãos dadas

Parceria reforça
“compromisso
com o ambiente”
A ARRIVA e o Laboratório da Paisagem assinaram, em
janeiro, um Protocolo de Colaboração através do qual será
possível à empresa fortalecer o seu contributo com o objetivo
de tornar Guimarães numa cidade “mais verde”.

O

Protocolo de Colaboração
entre a ARRIVA e o Laboratório da Paisagem foi
assinado pelo presidente
da Comissão Executiva da
ARRIVA Portugal Transportes, Manuel
Oliveira, e pelo presidente do Conselho
Diretivo do Laboratório da Paisagem, Jorge Cristino, tendo o momento sido testemunhado por Andrew Clark, responsável
pelo Departamento de Recursos Renováveis e Meio Ambiente da ARRIVA, pelo
vice-presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, Amadeu Portilha, e pela
coordenadora executiva da Candidatura
de Guimarães à Capital Verde Europeia
2020, Isabel Loureiro.
“Este protocolo representa para a ARRIVA mais um compromisso com o
ambiente, a cidade de Guimarães e a
região, e é mais uma forma da ARRIVA
estar presente no momento de tomada
de decisões para um futuro melhor para

todos”, sublinhou Manuel Oliveira.
Segundo o mesmo responsável, ao longo
dos vários anos de presença na região,
a empresa tem contribuído de forma
decisiva para tornar Guimarães mais
verde, “através da melhoria contínua
dos seus serviços”, dando aos cidadãos
a possibilidade de “optar pelos transportes coletivos em vez dos individuais, e
“através da introdução progressiva de
viaturas mais limpas, combustíveis alternativos e como exemplo de boas práticas
ambientais em toda a sua atividade”.
Desde há muitos anos que a ARRIVA tem
preocupações de natureza ambiental,
sendo de sublinhar, como “testemunhos
inequívocos” dessas preocupações, os
cuidados na conceção e execução do
edifício sede em Guimarães e da oficina
de Famalicão (dispondo de uma série de
equipamentos não obrigatórios por lei
mas que contribuem para a preservação
ambiental), a utilização de biocombus-

tíveis obtidos através da reciclagem de
óleos, a recolha seletiva de resíduos e a
promoção da atitude ambiental junto de
todos quantos consigo se relacionam.
“Quanto ao futuro, é nosso compromisso
mantermo-nos atentos e ativos em tudo
quanto possa favorecer o ambiente.
No curto prazo prevemos a entrada ao
serviço do primeiro autocarro 100 por
cento elétrico de dimensões normais”,
adiantou o mesmo responsável.
Também José Perleques, consultor da
ARRIVA, sublinhou a importância deste
protocolo, uma vez que se trata de “mais
uma componente do caminho a percorrer
conjuntamente pelos diversos atores da

sociedade, no compromisso premente
de legar às gerações futuras um mundo
sustentável e francamente melhor”.
“É também a oportunidade de participar ativamente no esforço conjunto da
comunidade, na prossecução de mais
um objetivo que certamente encherá de
orgulho toda a Cidade de Guimarães”,
frisou o mesmo responsável referindo-se
à candidatura de Guimarães a Capital
Verde Europeia 2020.
ARRIVA NA LINHA DA FRENTE DA
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Ainda no que diz respeito às questões
ambientais, José Perleques lembrou
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“

Este protocolo
representa para a
ARRIVA mais um
compromisso com o
ambiente, a cidade de
Guimarães e a região.

que a empresa, através do programa “Destination
Green”, definiu quatro vetores fundamentais de
defesa do meio ambiente, nomeadamente a otimização dos consumos de recursos hídricos, a energia elétrica, o tratamento e controlo dos resíduos
gerados pelas atividades desenvolvidas e a redução
das emissões atmosféricas de partículas e gases de
efeito de estufa.
“De realçar o facto de a ARRIVA utilizar na sua frota
de autocarros uma percentagem de biocombustíveis superior a 30 por cento, sendo esses biocombustíveis produzidos a partir de óleos totalmente
reciclados”, explicou, referindo ainda que “o plano
de racionalização energética, será certamente uma
ferramenta importante na monitorização do desempenho energético da frota, continuando-se a apostar

na promoção do transporte público, em detrimento
do transporte individual, como forma de reduzir o
impacto das emissões de gases para a atmosfera”.
De referir que a ARRIVA encontra-se neste momento
a desenvolver o projeto de implementação do Sistema de Gestão Ambiental, cuja certificação ocorrerá
durante o ano de 2017.
Enquanto um dos maiores operadores de transporte
de passageiros na Europa, a empresa reconhece
que a colaboração e troca de experiências a nível
internacional tem permitido partilhar conhecimentos
entre as diversas unidades de negócio do Grupo,
“com vantagens objetivas na redução dos impactos
ambientais”.
O Grupo tem atualmente em curso “diversos projetos
específicos da área da engenharia, cujo impacto ao

nível do desempenho ambiental é também bastante
relevante”, acrescentou José Perleques desvendando
concretamente os projetos de veículos elétricos Low/
Zero emissions. “Os projetos de eco-condução têm
também uma componente bastante significativa,
na medida em que, não sendo possível substituir
no imediato a totalidade dos veículos com motores
de combustão, desenvolvem-se ações de formação
e consciencialização de condutores, com o objectivo
de promover uma condução defensiva e amiga do
ambiente”, concluiu.
Por todo o caminho que tem feito ao longo dos anos,
e tendo em linha de conta os compromissos e projetos que tem pela frente, a ARRIVA assume uma
posição de vanguarda “na procura ativa de soluções
que permitam proteger a nossa Casa Comum”.
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tema de capa
texto Marco António Lindo
fotografias Marco António Lindo,
Jaime Machado e Julieta Ribas

Celebração dos
140 anos dos
Bombeiros Voluntários
de Guimarães
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães está
a comemorar o seu 140º aniversário sendo o ponto alto as celebrações e as
atividades que tiveram lugar entre os dias 4 e 19 de março.

P

ara a cidade um dos momentos mais
evidentes do trabalho dos Bombeiros
esteve patente no decorrer do simulacro
do Hotel Toural, que decorreu no dia 11
e que envolveu os meios dos Bombeiros
e Polícia Municipal, e cujo resultado foi além do
esperado a nível de desempenho.
O momento alto foi, sem dúvida, tudo o que aconteceu na manhã de 19 de março, um dia começado
com o hastear da bandeira no quartel, o tributo aos
fundadores com colocação de uma coroa de flores
no Monumento ao Bombeiro e um desfile motoriza-

do do Quartel até ao Toural, local onde Dom Jorge
Ortiga, Arcebispo Primaz da Arquidiocese de Braga,
celebrou uma missa, que teve direito a transmissão
em direto na Rádio Televisão Portuguesa.
De seguida os Bombeiros a pé e nos veículos regressaram ao quartel, onde no decorrer da formatura foram impostas divisas, condecorações com medalhas
de mérito e homenagens e tributos a fundadores.
Um dos momentos esperados foi a bênção de um
novo veículo de combate a incêndios.
Nas cerimónias estiveram presentes as mais diversas
individualidades vimaranenses, bem como a Ministra
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da Administração Interna, Constança Urbano Sousa,
que entregou pessoalmente a Medalha de Mérito de
Proteção e Socorro, Grau Ouro e Distintivo Azul, aos
Bombeiros Voluntários de Guimarães.
Entretanto, o Presidente da Câmara, Domingos
Bragança, ofereceu em nome do Município um novo
veículo de combate a incêndios com capacidade para
14 mil litros de água e 300 mil de espuma. O custo
do veículo foi de 190 mil euros, suportados integralmente pela Autarquia. No ato, Domingos Bragança
aproveitou para realçar perante a Ministra da Administração Interna a necessidade continuada de apoio
necessário, quer em equipamento, quer em formação.
O Comandante Bento Marques também tomou a
palavra aproveitando para realçar a necessidade
de garantir o apoio e incentivo ao voluntariado,

“

Um dos momentos
esperados foi a
bênção de um novo
veículo de combate a
incêndios.

eventualmente com a atribuição de regalias sociais
que promovam a adesão de novos voluntários para
a corporação.
De seguida foi a vez do Presidente dos Bombeiros,
Gualter Costa e Silva, se dirigir aos presentes, e no
momento das sugestões referiu algo cuja importância de reconhecimento urge, pelas suas palavras,
que a idade de reforma dos Bombeiros passe para
os 60 anos.
Para concluir o dia, um excelente almoço no Mit
Penha. Este permitiu gozar daqueles momentos
raros, em que a maior parte da Corporação se junta,
efetivamente, num salutar convívio sem esperar pelo
“toque da sirene”.
Foram as festividades de 140 anos de uma vida pela
vida de todos.
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T

tema de capa
texto Marco António Lindo
fotografias Marco António Lindo, Jaime Machado,
Pedro Lima e Julieta Ribas

Afonsinhos equipados “à Bombeiro”

O

s Afonsinhos são o
famoso grupo de
crianças que costuma
acompanhar a equipa
de futebol do Vitória
quando esta entra em campo, antes
do inicio de cada jogo. Os Afonsinhos são os jovens atletas da escola
de futebol do Vitória de Guimarães,
onde divididos por diversos escalões,
passando pelos Petizes, Traquinas,

Benjamins até aos Infantis, recebem
todos os tipos de treino para o mundo
do futebol.
Desde o primeiro momento que o
Vitória Sport Club se associou a esta
campanha de angariação de sócios
para os Bombeiros de Guimarães
e, “hoje” ,foi a vez dos Afonsinhos
participarem, entrando com t-shirts
alusivas à campanha de angariação
de sócios para os Bombeiros.

“

Os Afonsinhos
são os jovens
atletas

Juntas de Freguesia de Guimarães
reúnem nos Bombeiros

O

s Bombeiros Voluntários
de Guimarães receberam
no seu salão nobre os
presidentes de diversas
Juntas de Freguesia da
cidade de Guimarães e cuja esfera de
ação pertence aos BVG.
Na iniciativa João Miranda fez uma apresentação em que expôs aos presentes
como é que os Bombeiros se articulam
financeiramente traçando um detalhado
mapa de custos associados a todas
as ações sociais empreendidas pela
corporação.
As ideias presentes levaram a uma

saudável discussão e partilha de ideias,
foram feitas propostas de apoio e ficou
decidido que haverá por parte das freguesias um maior apoio aos Bombeiros,
na divulgação das suas atividades e na
ligação com a população.
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Flash Mob no Guimarães
Shopping

N

o dia 4 de fevereiro, o Grupo
do Estúdio Estela Novais
apareceu sorrateiramente na entrada da área de
restauração do Guimarães

Shopping onde, perante a normal surpresa de todos, apresentou um dos seus
números.
Tendo por fundo um tema do Marco
Génio, esta iniciativa pretendia divulgar

o concerto solidário que iria ter lugar
no dia seguinte, no São Mamede, bem
como apoiar a divulgação da campanha
de angariação de sócios para os Bombeiros Voluntários de Guimarães.
O Estúdio Estela Novais tem desenvolvido ao longo dos últimos anos um
trabalho de referência em variantes de
dança, e tornou-se comum poder assistir
aos seus espectáculos ou aparições ao
vivo nos mais diversos locais. A importância do trabalho do Estúdio não é se
fica apenas no espectáculo que oferece.
Ainda em maio do ano passado tivemos
a possibilidade de os ver na segunda
edição do Sarau de Dança de Fitness,
no Multiusos de Guimarães, onde apresentou (ao lado de outros 15 grupos) o
trabalho desenvolvido ao longo do ano.
O nível do seu trabalho tem sido também
importante na difusão do estilo, atraindo
fundamentalmente jovens para os seus
cursos.

Vídeo
Campanha
nos autocarros
TUG
O vídeo produzido pela GMRTV está a
passar nos autocarros TUG e nele figuras públicas de Guimarães, pessoas
que habitualmente levam o nome da
cidade além fronteiras, falam sobre o
trabalho dos Bombeiros, a sua ação
social e valores humanos. Destacam
quanto custa manter os Bombeiros
presentes e o que devemos e podemos
fazer por eles enquanto cidadãos beneficiários dos seus serviços.

Concerto
Solidário
Marco Génio

“

Acho que somos uma gota, uma
gota no oceano, acho que tudo
o que podemos fazer é muito
mais”. Estas foram algumas das
palavras do Marco Génio quando se encontrou com o Gualter Costa
e Silva, presidente dos Bombeiros de
Guimarães para lhe entregar o cheque
com o donativo resultante do Concerto
Solidário que tinha dado dias antes no
São Mamede.
Neste concerto o Marco Génio aprovei-

tou para apresentar o seu novo disco,
“Escolhas”, um trabalho com dez temas
e mais duas versões “rádio”. No espetáculo apresentou todos estes temas e outros entre os favoritos dos espectadores.
Um concerto que teve boa afluência e
uma duração de mais de duas horas.
No final o entusiasmo do público foi
evidente, e a prová-lo, após a sua conclusão, formaram-se grandes filas para
autógrafos. Eram cinco da manhã e
fomos para casa.
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A

ARRIVA
texto Rita Lourenço e Francisco Sabino
fotografias TST

Bebés TST 2016

N

o dia 16 de dezembro, a TST
reuniu na sua sede os 23
bebés, filhos de colaboradores TST, nascidos em 2016.
As crianças são pequenos
grandes tesouros e foi para eles que a
TST preparou a festa na qual deu as boas
vindas aos novos membros da família
TST, celebrando com os seus pais esta
ocasião tão especial que é o nascimento

de um filho. Cada um dos bebés recebeu
um presente, composto por um Kit da
Chicco e um cartão presente no valor de
70,00 Euros. António Corrêa de Sampaio,
Administrador Delegado da ARRIVA em
Portugal, disse: “Este é um evento muito
especial que nos encheu o coração. A
família é um pilar fundamental na vida
de cada um de nós e pelo qual a TST tem
imenso apreço e estima”.

Presidente de Câmara
Municipal do Seixal
visitou a TST

N

o passado dia 23 de março,
o Presidente da Câmara
Municipal do Seixal visitou
a TST, onde foi recebido pelo
Conselho de Administração
da empresa. Esta visita insere-se no
âmbito do estreitamento de relações
entre a TST e as autarquias da sua área
de operação e teve como objetivo dar a
conhecer in loco a realidade da empresa,
particularmente as novas tecnologias
utilizadas na gestão operacional, que
contribuem significativamente para o

trabalho desenvolvido em prol da melhoria das condições de mobilidade das
populações do concelho do Seixal.
António Corrêa de Sampaio, administrador delegado da TST, disse: “Foi com
grande honra e satisfação que recebemos a visita do Sr. Presidente da Câmara
do Seixal, com quem tivemos oportunidade de partilhar vários aspetos relacionados com o nosso objetivo comum, que
é o de trabalhar no sentido de servirmos
cada vez melhor as pessoas da região
onde nos encontramos inseridos”.
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Campanha de
solidariedade
TST

A

nossa campanha de Natal permitiu-nos
angariar mais de mil pares de meias. Esta
foi uma campanha que teve uma enorme
adesão por parte dos colaboradores TST
que demostraram a sua solidariedade
para com quem mais precisa. As meias foram distribuídas pela Associação Baptista Shalom e pela
Cáritas Paroquial Nossa Sr.ª Atalaia, duas instituições
de solidariedade social que atuam junto da população
mais carenciada.
A alegria dos responsáveis daquelas instituições demonstrou bem a importância que pequenos gestos
podem ter na vida das pessoas que lutam diariamente
para deixarem a situação desfavorecida em que se
encontram.
A este propósito, José Guimas, administrador da TST,
referiu: “É um orgulho fazer parte de uma equipa com
valores solidários tão fortes. Para a TST é importantíssimo ter um papel ativo na melhoria da vida das pessoas
que habitam e trabalham na nossa área de atuação,
através de iniciativas como esta”.

TST comemorou
o Dia da Mulher

N

o passado dia 8 de março comemorou-se o Dia Internacional da
Mulher. A TST decidiu celebrar esta data, oferecendo uma flor
a cada uma das suas colaboradoras. As flores foram entregues
através das respetivas hierarquias. A iniciativa foi muito bem-recebida por parte das colaboradoras aos mais diversos níveis. José
Guimas, administrador da TST sublinhou: ‘’Este pequeno gesto contribuiu para
demonstrar o apreço para com o importante papel desempenhado pelas nossas
colaboradoras, não só na empresa, mas também na sociedade”.

TST participa
em roteiro Japonês

A

área de operação da TST, Península de Setúbal, está a ter um enorme
crescimento ao nível do turismo, nomeadamente o turismo de nacionalidade Japonesa. Com este crescimento as entidades representantes do
Turismo Japonês, em articulação com a Câmara Municipal de Setúbal e
o Posto de Turismo de Azeitão, decidiram elaborar um roteiro para este
público dando a conhecer o que podem visitar em Azeitão e Setúbal e como podem
de forma rápida, segura e económica chegar a estes locais e visitar os inúmeros
pontos de interesse. A TST foi escolhida como o melhor parceiro de mobilidade e
participou ativamente nas filmagens deste roteiro que em breve chegará ao mercado japonês. José Guimas Administrador da TST destacou: “Esta ação contribui
para promover a TST junto de novos mercados posicionando-nos como a melhor
opção de mobilidade para quem pretende visitar os inúmeros pontos de interesse
da nossa área de operação”.
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TEATROBUS
texto e fotografias Marco António Lindo

TEATROBUS
nas escolas

O

TEATROBUS na vertente escolar reiniciou
a sua presença nas escolas do Concelho
de Guimarães no passado dia 7 de março. A peça de autoria de Nuno Preto, “A
Viagem” continua ter como intérpretes a
Mariana Costa, o Mário Alberto Pereira e a Raquel Silva.
Crianças do 2º e 3º ano de 82 Escolas de Ensino Básico
têm, assim, a chance de ver esta pequena peça que pretende sensibilizar as crianças para as consequências
dos maus tratos ambientais, bem como sensibilizá-las
para um melhor comportamento para com o Planeta.
A peça insere-se no programa “Guimarães mais verde”
e faz também parte do projecto “ARRIVA Destinaton
Green”.
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Paragens onde
o tempo habita 2016 / 2017
No dia 19 de Fevereiro Guimarães viu a última visita guiada às mostras de arte urbana em paragens de autocarro. Verificouse que o TEATROBUS é o veículo ideal para este passeio pelas paragens.

A

s intervenções artísticas realizadas em dezassete abrigos de paragens de transportes
públicos no centro de Guimarães, foi este
ano um dos eventos que assinalou o 15º
aniversário da elevação do Centro Histórico
a Património Cultural da Humanidade.
O percurso com início às 11 horas, no abrigo da Alameda S. Dâmaso (Norte), leva o TEATROBUS da Rua de
Santo António, Alameda da Universidade, Rua Teixeira
Pascoais e Pavilhão Francisco de Holanda, Avenida São
Gonçalo, Alameda Dr. Mariano Felgueiras, em frente
ao Hospital, Escola de Creixomil, Alameda Dr. Mariano
Felgueiras, em frente ao Guimarães Shopping, Avenida
D. Afonso Henriques, Largo República do Brasil, Alameda Abel Salazar, em frente à Escola Martins Sarmento,
Rua Dr. R. Carvalho, acabando do abrigo da Av. Cónego
Gaspar Estaço, junto ao Tribunal.
Este ano a participação apenas no primeiro percurso
não foi tão efusiva como se esperava, mas era um
risco considerado já que a data escolhida foi o último
fim de semana antes do Natal, dia sabido como de
grande azáfama comercial. As restantes datas tiveram
excelente participação tendo enchido no último dia.
O projeto, coordenado pela Escola Superior Artística
de Guimarães, ESAG, em parceria com a ARRIVA e a
JCDecaux, concessionária dos abrigos, era constituído

por ilustrações da autoria de Flavie Monjon, Mafalda
Neves, João Silvestre, Catarina Peixoto, Sérgio Marques
e Evandro Souza Dias, jovens autores, mestres em
ilustração pela ESAG, dirigida por Paulo Leocádio, que
coordenou as visitas.

“

Foi um dos eventos
que assinalou o
15º aniversário
da elevação do
Centro Histórico a
Património Cultural
da Humanidade.
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sociedade
texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

Os 150 anos
de Raul
Brandão
A Cidade de Guimarães celebrou os 150 anos do nascimento de Raul Brandão com música de “Capicua”. As Escolas
Martins Sarmento e Francisco de Holanda receberam de braços abertos a iniciativa “Da Rua para o Papel”. Seguiu-se o
Festival Literário “Húmus” com performances musicais. E a Junta de Freguesia de Nespereira organizou a “Feira de Época”
com o tema “Ao encontro de Raul Brandão”.

A

s comemorações para o aniversário de Raul
Brandão já começaram o ano passado.
Afinal, 150 anos é assinalável! O Festival
Literário de Guimarães – Húmus começou a
8 de março e foi um dos momentos altos, recheado de apresentações e participantes focados na vida
e a obra do escritor e jornalista. Igualmente importante
foi a apresentação do site inteiramente dedicado a Raul
Brandão, onde pode ser encontrada toda a informação
sobre o autor: www.raulbrandao.pt.
Ana Matos Fernandes, artista que dá vida ao projeto
“Capicua”, esteve em Guimarães a 31 de janeiro, às 10
horas, primeiro na Escola Secundária Martins Sarmento,
e à tarde pelas 15:10 horas, na Escola Secundária Francisco de Holanda, no âmbito da atividade “Da Rua para
o Papel”, integrada no programa de comemoração dos
150 anos do nascimento de Raul Brandão, cuja efeméride
está a ser assinalada num extenso programa coordenado
pela Câmara Municipal de Guimarães onde se incluem a
realização de um diversificado conjunto de iniciativas que
fazem parte do Festival Literário de Guimarães - Húmus.
Como referimos, Ana Matos Fernandes, a artista portuense que apresenta “Capicua”, cresceu a gostar de rimas
e de palavras ditas ao contrário. Com 15 anos, descobriu
o Hip Hop, primeiro pelos desenhos nas paredes, depois
pelas rimas em cassetes, até chegar aos microfones.
PUB

Algures entre a escola e a universidade, do Porto para
Lisboa, estudou sociologia e faz um doutoramento em
Barcelona.
Editou dois EPs em grupo (“Syzygy” em 2006 e “Mau Feitio” em 2007), até estar pronta para a primeira aventura
solitária em 2008, com a aclamada mixtape “Capicua
goes Preemo”. Seguiram-se inúmeras colaborações em
diversas compilações e mixtapes de alguns dos mais
conceituados DJs e produtores de Hip Hop nacionais.
Em 2012, editou o seu primeiro álbum em nome próprio,
com selo Optimus Discos e com ele conseguiu atingir
novos públicos, surpreender a crítica e ganhar destaque
nas mais prestigiadas listas de melhores discos do ano.
Segue-se nova mixtape, desta vez com beats de Kanye
West (“Capicua goes West”, 2013), que prepara terreno
para um segundo LP, “Sereia Louca”, editado em 2014
pela Norte Sul. Este trabalho precipita uma longa lista
de concertos pelos principais palcos e festivais do país,
faz crescer um público cada vez mais diverso, consolida e
aprofunda o respeito dos pares e da crítica, confirmando
o lugar de Capicua como um dos maiores talentos da
nova música portuguesa e uma das mais incontornáveis
artistas da sua geração.
Para celebrar o trabalho realizado, chega “Medusa”
(Norte Sul, 2015), um disco de remisturas com dois
temas originais, em que marcam presença alguns dos

mais estimulantes projetos de Hip Hop e da atual música
urbana de raiz eletrónica. Em 2016, edita “Mão Verde”, um
disco/livro de música para crianças, em parceria com
Pedro Geraldes (Linda Martini), iniciando uma numa nova
tour de concertos para um novo público, com uma clara
motivação ecologista.
Cronista da revista “Visão” desde 2015 e conhecida pela sua
escrita emotiva e politicamente engajada, pela espontaneidade e por uma clara atitude feminista, conta já com uma
longa lista de colaborações, conferências, projetos sociais
e workshops, sempre em torno da palavra e da música.
O “Mês cultural” que se efetua em março é bem o exemplo
da popularidade granjeada pelo escritor na terra que não
é a sua, mas em que sempre viveu, tanto deu e recebeu.
A Junta de Freguesia de Nespereira tem dado a estes
eventos o maior apoio tendo já decorrido uma “Feira de
Época” que marcou precisamente a iniciativa cujo tema
foi “Ao encontro de Raul Brandão”.
Joaquim Pereira, presidente da Junta de Freguesia é um
grande entusiasta do escritor, que sem ser nascido na
Freguesia, fez dela sua, vivendo a fase mais importante
da sua vida na Casa do Alto.
A população local sentiu como sua esta missão e tem
sido incansável no apoio e realização das iniciativas
associadas. No dia 12 de março houve uma missa em
sua memória após a qual se rumou à campa do escritor, no cemitério da Atouguia. No mesmo dia à noite, o
grupo Teatro de Ensaio de Nespereira - Gruten - levou à
cena “O Avejão” e “O Doido e a Morte”, ambas peças de
autoria de Raul Brandão. Foi uma excelente forma de
“comemorar” a vida do escritor no dia do seu aniversário.
Logo na semana seguinte foi uma tertúlia com fados na
Casa da Quinta da Igreja à qual se seguiu no dia 20 a
peça “Portugal Pequenino”, sendo muito bem os atores
alunos da EB1 de Arrau.
O “Mês cultural”, é uma iniciativa que na opinião de
Joaquim Pereira, deverá ser anual, ajudando assim a
perpetuar a fantástica pessoa que foi Raul Brandão.
Apenas para concluir lembrar que no Brasão da freguesia
há um tinteiro, precisamente em honra do escritor e poeta.
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IV Trail Erdal
Urgezes Solidário 2017 Biodiversity GO!
Aplicação móvel

A

s inscrições para o Trail Erdal Urgezes Solidário 2017
estão a decorrer, estando
abertas até 7 de Maio.
O Trail contou, no ano passado, com a participação de mais de
800 pessoas no percurso de 25 Km e de
mais de 500 pessoas no percurso de 15
Km. Foram mais de 1300 os participantes oriundos de 42 cidades.
Nesta IV Edição espera-se uma afluência ainda maior, factor fundamental
para o engrandecimento da iniciativa.
A partida será dada a 14 de maio de
2017 pelas 9h00 no Parque Desportivo
dos Amigos de Urgezes.
Num molde parecido ao do ano transacto, o evento deste ano será composto
por um Trail longo com aproximadamente 25 km de distância e por um Trail
curto com cerca 15 km. Para os adeptos
da caminhada, haverá uma com aproxi-

madamente 7 km de extensão. Com já
referimos, as partidas e chegadas decorrerão no parque desportivo do Grupo
Desportivo e Recreativo “Os amigos de
Urgezes”, situado na Rua dos Amigos
de Urgezes, em Guimarães.
A Inscrição custa só 3,00 Euros e garante (ou inclui), a cronometragem com
chip descartável e posto intermédio
electrónico, um dorsal personalizado,
seguro, a t-shirt técnica, a oferta do
finisher, dois a três abastecimentos, um
lanchinho no final e duche.
A participação garante um euro de
ajuda solidária para os Bombeiros Voluntários de Guimarães e um euro para
a ajuda noutras organizações da associação ERDAL, a Escola de Referência
Desportiva de Ar Livre de Guimarães.
Mais detalhes e informações consulte
o sitio da organização na internet:
run4fun.pt.

J

á se encontra disponível para
download na App Store (iOS)
e Google Play Store (Android)
a aplicação móvel ‘Biodiversity
GO!’, do Laboratório da Paisa-

gem.
Agora, com base no conceito ciência-cidadã e com a sua ajuda, o Laboratório da
Paisagem de Guimarães pretende contribuir para a catalogação e preservação
da biodiversidade existente no concelho.
A sua contribuição está à distância de
poucos cliques. Das espécies arbóreas
e arbustivas, às espécies animais, tudo
conta. Está convidado a participar neste
interessante projeto, divertindo-se e ajudando na construção de uma Base de
Dados da Biodiversidade de Guimarães.
Descarregue já a aplicação e comece a
procurar a biodiversidade que o rodeia.

O Biodiversity GO! apresenta-se como
um desafio que pretende o envolvimento de toda a comunidade, quer na
conservação, quer na promoção do
património de Guimarães, contribuindo
assim para o projeto Guimarães mais
verde, que está na base da candidatura
de Guimarães a Capital verde Europeia
2020.
Este é um projeto desenvolvido pelo
Laboratório da Paisagem de Guimarães,
com o apoio do E-Leclerc de Lordelo,
e que surge enquadrado na missão
do Laboratório da Paisagem enquanto
instituição de educação ambiental e
de investigação e desenvolvimento e
também nos desígnios da candidatura
de Guimarães a Capital Verde Europeia
na promoção do desenvolvimento sustentável do território.
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Consenso Político em
torno da Capital Verde
Europeia 2020

O

s partidos políticos com representação
na Assembleia Municipal de Guimarães
subscreveram no dia 2 de março, no
Laboratório da Paisagem, uma Declaração de Consenso Político que integrará
a candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia
em 2020.
Os partidos políticos com representação na Assembleia Municipal de Guimarães, respetivamente o
Partido Socialista, a Coligação Juntos por Guimarães (que integra o Partido Social Democrata, o
CDS - Partido Popular e o MPT - Partido da Terra),
a Coligação Democrática Unitária (que integra o
Partido Comunista Português e o Partido Ecologista
Os Verdes) e o Bloco de Esquerda, legitimamente
representados pelos que abaixo subscrevem este
documento, aprovaram, e decidem tornar público,
a seguinte declaração de consenso político:
1. Os representantes dos partidos políticos, os vereadores eleitos da Câmara Municipal e os líderes dos
grupos parlamentares dos partidos políticos com
representação na Assembleia Municipal de Guimarães, conscientes dos desafios que a problemática
ambiental mundial encerra, em representação da
população do seu território, assumem a responsabilidade de colaborar ativamente na procura de
soluções e na resolução dos problemas ambientais
de âmbito local.
2. Para isso, propõe-se atuar, no âmbito das suas
competências, na promoção do desenvolvimento
sustentável local, que satisfaça as necessidades
materiais e humanas das gerações do presente,
sem comprometer a capacidade das gerações futu-

ras, assumindo o compromisso de estabelecer, de
forma coerente e gradual, em todos os níveis das
competências que legalmente lhe estão atribuídas,
um conjunto de ações, iniciativas e investimentos
cujo enfoque seja o desenvolvimento sustentável do
Município de Guimarães.
3. O modelo de sustentabilidade ambiental que
se preconiza para Guimarães, definido num vasto
conjunto de documentos já validados politicamente
pela Câmara e Assembleia Municipais de Guimarães
(Plano Diretor Municipal, Agenda 21, o documento
estratégico de planeamento da candidatura de Guimarães a CVE 2020 e a Declaração Basca), e que
serão complementados com planos de ação futuros,
desenham um processo que se consolidará através
da revisão e diagnóstico técnico e da consulta permanente aos cidadãos e especialistas, visando detalhar
as formas de intervenção e atuação nos aspetos mais
relevantes da sustentabilidade ambiental que sejam
suscetíveis de melhorar os indicadores ambientais
no nosso território.

“

O Executivo Municipal
e a Assembleia
Municipal reunirse-ão, pelo menos
uma vez por ano, em
sessão extraordinária

4. A revisão e atualização permanente dos indicadores referidos e a sua divulgação junto da comunidade
são elementos fundamentais para a evolução do
modelo de sustentabilidade ambiental de Guimarães, pelo que a Câmara Municipal se compromete
a adotar as seguintes medidas:
O Executivo Municipal e a Assembleia Municipal
reunir-se-ão, pelo menos uma vez por ano, em sessão
extraordinária, com a presença dos responsáveis
pela Estrutura de Missão criada para promover a
candidatura de Guimarães a CVE2020, para analisar o estado do processo e analisar a evolução dos
indicadores ambientais referidos.
Será suscitado ao senhor Presidente da Assembleia
Municipal, por iniciativa dos grupos parlamentares,
a criação de uma Comissão de Acompanhamento
da candidatura de Guimarães a CVE2020, na Assembleia Municipal, com os poderes de fiscalização
previstos na lei.
A Câmara Municipal compromete-se a dar continuidade ao Conselho Consultivo criado no âmbito
da Estrutura de Missão, que reunirá duas vezes por
ano, como espaço privilegiado de debate e discussão
sobre esta temática.
A Câmara Municipal compromete-se a divulgar, de
forma periódica, através dos seus meios próprios, a
evolução dos indicadores ambientais, explicitando
os termos dessa evolução.
Visando impulsionar o processo de informação e
participação dos cidadãos, o projeto de educação
ambiental “Pegadas”, o Orçamento Participativo e o
OP Escolas, continuarão a ser uma forte aposta da
Câmara Municipal na concretização deste modelo.
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Guimarães Mais Floresta
Processo de recolha de árvores germinadas foi já iniciado em 71% do total de
escolas vimaranenses. Segue-se uma nova fase. Contagem das árvores plantadas
vai poder ser acompanhada pelo público.

O

projeto “Guimarães mais Floresta”, lançado no ano passado junto das escolas
do concelho, no âmbito do programa
ambiental PEGADAS, chega agora à
comunidade em geral. Depois dos mais
jovens, o desafio de plantar 15 mil árvores autóctones
é agora aberto a associações e empresas, contribuindo
assim para o desígnio da candidatura de Guimarães a
Capital Verde Europeia.
A iniciativa da Câmara Municipal de Guimarães e da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Guimarães e do Laboratório da Paisagem, que conta ainda
com a parceria do Laboratório da Paisagem e da Sol
do Ave, entre outras entidades, visa de reflorestação
de zonas verdes do concelho.
A medida permite contribuir para o movimento cívico
Plantar Portugal e que estabelece metas para cada
município para a reflorestação com árvores autóctones
(20 mil até 2025), permitindo a valorização dos indicadores relacionados com os espaços verdes, natureza
e biodiversidade e qualidade do ar, da candidatura a
Capital Verde Europeia.
Depois de no primeiro ano este projeto ter privilegiado
a comunidade escolar, pretende-se agora que chegue
a toda a população, ganhando assim um carácter
transgeracional, envolvendo a população sénior através
dos centros de dia, lares ou outras estruturas a eles
dedicadas, bem como outras entidades e instituições
de solidariedade e responsabilidade social e empresas.
Com o lançamento da segunda fase da iniciativa, é
igualmente apresentada uma nova imagem e uma página de internet dedicada ao “Guimarães mais Floresta”
onde, além de toda a informação necessária, os vimaranenses poderão acompanhar a contagem das árvores
plantadas. A página está acessível através do endereço
http://www.labpaisagem.pt/guimaraes-mais-floresta.

Esta primeira fase do programa, que visa o desenvolvimento sustentável do concelho e a promoção de políticas para o ambiente, ecológicas e inclusivas, contou
com o envolvimento de toda a comunidade educativa
permitindo dessa forma sublinhar a importância da
proteção e conservação da natureza e que resultará
na recolha das árvores germinadas e sua posterior
plantação em alguns locais do concelho.
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA
A Câmara Municipal de Guimarães promoveu no dia 21
de março coincidindo com o Dia Mundial da Árvore e da
Floresta, uma conferência de imprensa para efetuar o
ponto da situação do projeto “Guimarães Mais Floresta”.
Na sessão esteve presente o Presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, e demais vereadores.
Estiveram também presentes representantes das
empresas aderentes ao projeto desenvolvido pelo
Município de Guimarães, em colaboração com o
Laboratório da Paisagem, a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens e a Sol do Ave, que como se sabe, é
um projeto enquadrado nos desígnios da candidatura
de Guimarães a Capital Verde Europeia.
A ARRIVA é uma das empresas que apoia esta iniciativa
desde o primeiro momento e neste dia para marcar a
sua presença, dois dos seus colaboradores presentes
no ato, Armando Fernandes e Marco Lindo, tiveram o
especial prazer de plantar dois choupos.
Após a conferência de imprensa, e da plantação feita
junto ao Laboratório da Paisagem, os diversos promotores da “Guimarães Mais Floresta” foram plantar centenas de árvores. Os locais escolhidos foram o Parque
da Cidade de Guimarães, os Parques de Lazer de Aldão
e Lordelo, a Montanha da Penha, a Citânia de Briteiros
e a Zona Ribeirinha junto ao rio Selho.

“

Com o lançamento
da segunda fase
da iniciativa,
é igualmente
apresentada uma
nova imagem e
uma página de
internet dedicada
ao “Guimarães mais
Floresta”

20 ARRIVA JORNAL JANEIRO-ABRIL 2017

S

sociedade
texto e fotografias Marco António Lindo

Comando Territorial
de Braga da GNR
assinalou Dia
Internacional
da Síndrome
de Down
O Dia Internacional da Síndrome de Down ficou marcado
pela carga emotiva que conseguiu trespassar gerações
e instituições e assinalar esta data através do espetáculo
“BASTA!!!”.

T

orna-se imperativo referir que
este “Dia Internacional da
Síndrome de Down” resulta
de uma parceria firmada e
de um enlaçar de projetos
com a Secção de Programas Especiais
do Destacamento Territorial da GNR de
Guimarães, o Azul Diferente da Cercifaf
e a ARRIVA, que nos permitiu criar uma
rede de partilha e crescimento.
Foi com este grupo especial de nome
“Azul Diferente” que quisemos brindar o
Comando Distrital de Braga, comandado
pelo Coronel Paulo Soares, pois sabíamos de antemão que conseguiríamos
levar a mensagem da não violência associada a um projeto único, com atores
que teimam diariamente em desfazer
os nós do preconceito criando laços
com todos os intervenientes que têm
a oportunidade de se cruzarem e/ ou
emocionarem com eles.
A Peça em “palco” foi a “Basta!!!”, com
uma atualização, em que o que o público se vê de frente com um momento
de quase violência. Em menos de uma
hora os espectadores são postos perante
o retrato simbólico de uma realidade
quotidiana, um trabalho do Azul Diferente. Neste palco estiveram, Lino Silva,

Aline Fernandes, Lídia Carvalho, Luís
Gonçalves, Alexandre Alves, Olga Alves
e Ricardo Araújo, que fizeram uma primeira apresentação para alunos da Alfa
Coop e depois para o Comando Distrital
da GNR.
A criação de parcerias interinstitucionais que perduram através das várias
atuações onde despertam emoções e
transmitem o resultado de uma simbiose
perfeita entre três instituições. Numa
improvável história repleta de palavras
e ações: é o que parece ser, ou seja, o
melhor de uma qualquer “imperfeição”
física ou intelectual é tornar-nos mais
humanos e colocar-nos na posição
equitativa de “és igual a mim, cativas-me pelo que transmites “esquecendo
por completo a suposta limitação que a
sociedade teima em ver.
Valorizamos cada passo em frente para
que novos projetos surjam dessa parceria, pois equipa esforçada deve ser
valorizada!
Acreditamos que sintonia, respeito e
objetivos comuns estão presentes em
qualquer parceria de sucesso e, mais
uma vez, neste dia que foi assinalado,
com um público em representação de
várias instituições, houve lugar para

reflexões emocionadas que lisonjeiam
qualquer trabalho.
E de cada vez que o pano desce sobre
o TEATROBUS, sabemos que aqueles
jovens voltam à condição de “diferentes”
aos olhos de quem com eles se cruzam,
mas entretanto, houve palmas, houve
emoção a falar mais alto, houve talento
e houve um sonho que nasceu com
alguns, mas que não morrerá enquanto
a diferença for sinónimo de ser humano.
No final o Coronel Paulo Soares firmou,
emocionado, que este “é o autocarro
das emoções”.

“

Valorizamos
cada passo em
frente para que
novos projetos
surjam dessa
parceria
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JUNTOS POR
UMA FLORESTA SEGURA

Segura-te na NET
texto Secção de Programas Especiais do Destacamento Territorial da GNR de Guimarães

O Comando Territorial de Braga, através do
Núcleo de Protecção e Ambiente (NPA) e a Secção
de Programas Especiais (SPE) de Guimarães,
organizou no dia 21 de março, uma caminhada
pela Zona Histórica da Citânia de Briteiros, sendo
uma iniciativa no âmbito das comemorações
do Dia Mundial da Árvore, que contou com a
colaboração da Câmara Municipal de Guimarães,
Sociedade Martins Sarmento, Junta de Freguesia de
Briteiros São Salvador, Vimágua, Vitros, Resinorte,
Laboratório da Paisagem, Centro de Saúde das
Taipas, Bombeiros Voluntários das Taipas e Centro
Ciência Viva de Guimarães.
Quem participou acabou por passar momentos
interessantes já que, ao longo do percurso, houve
diversos pontos onde colaboradores da iniciativa
a promover boas condutas: formas de aprender
melhor a floresta, respeitar a natureza, entender
a biodiversidade saber o que fazer para ajudar
objectivamente no nível do equilíbrio ambiental e
ecológico.
Segundo a GNR esta é uma iniciativa que se
mantém sempre atual, já que “pretende incutir
uma maior consciencialização na população
acerca da importância da valorização das florestas
e da sua defesa contra incêndios, transmitindo
aos participantes um incentivo às boas práticas,
ao respeito pela natureza e à proteção das nossas
florestas”.
Foram cerca de 600 os participantes dos
agrupamentos das escolas Virgínia Moura, Abação,
Ronfe, Ponte, Briteiros e Caldas das Taipas, a EB1
de Pinheiral e Charneca, a CERCIFAF e os idosos
da Freguesia de Serafão.

A

Internet abre as portas para um mundo
vibrante e entusiasmante, que oferece
oportunidades para explorar, comunicar e
criar. Quando comparado com os espaços
de interação presencial, é um lugar em que
a curiosidade e a criatividade podem crescer e onde
os jovens desenvolvem várias competências de uma
forma aparentemente menos perigosa. No entanto, a
Internet apresenta várias armadilhas para os menos
atentos. Como em tantos outros aspetos da vida de
um/a adolescente, a educação é fundamental para promover formas mais reflexivas de utilização da internet.
O conteúdo e a abordagem que a SPE do Destacamento da GNR de Guimarães, enquanto secção focada na
prevenção, faz desta temática foi pensada para ecoar
as necessidades e preferências dos jovens de hoje e
visa estimular a reflexão sobre assuntos como a pegada
digital, a reputação, os direitos e as responsabilidades
na internet onde, nas várias sessões apresentadas
em dezenas de escolas propomos vários exercícios
práticos que convidam os jovens a partilharem as suas
experiências e a investigarem as suas práticas online.
O nosso ‘Projeto Internet Segura’ tem os seguintes
objectivos estratégicos: combate a conteúdos ilegais;
minimização dos efeitos de conteúdos ilegais e lesivos
nos cidadãos; promoção de uma utilização segura
da internet; consciencialização da sociedade para os
riscos associados à utilização da internet.
As atividades desenvolvidas com o recurso à internet
pelos cidadãos são diversificadas, nomeadamente
atividades de comunicação, de pesquisa de informação
e utilização de serviços on-line, comércio electrónico e
ações de educação e formação. Dado que a utilização
da internet também pode envolver alguns riscos, a
prevenção e a sensibilização da população para uma
navegação mais segura e consciente da internet é a
melhor forma de evitar e mitigar potenciais problemas.
É, assim, fundamental adoptar uma estratégia positiva

que contribua para a formação de uma sociedade mais
esclarecida e consciente, capaz de se proteger de
eventuais problemas na utilização da internet.
NA INTERNET...
Tem direito a que as suas obras e criações sejam respeitadas. Aquilo que coloca na internet - fotografias, textos
ou vídeos por si realizados, mesmo podendo ser visto
por todos - continua a ser uma obra sua. Tem direito a
que outros não a utilizem sem autorização. Da mesma
forma, não pode usar abusivamente, sem a autorização
dos autores, fotografias, textos, músicas ou vídeos.
Ter especial cuidado com a identificação pessoal. Não
publicar este tipo de dados e nunca dá-los a desconhecidos. Ser cuidadoso com a informação que publica na
rede, já que esta informação pode permanecer na internet toda a vida e pode ser vista por qualquer utilizador.
Ter respeito pelos outros utilizadores da internet. Ameaçar, danificar, roubar senhas ou usurpar a identidade
de outros utilizadores é crime.
Usar senhas seguras usando, números, letras e símbolos. Cuidado com as páginas de phishing que lhe
pedem a senha ou qualquer outro tipo de informação
confidencial.
Ter cuidado com as fotos que publica nas redes sociais.
Não publicar imagens ou vídeos de outras pessoas sem
o seu prévio consentimento.
Nas redes sociais, não aceitar pedidos de amizade de
pessoas que só conhece através da rede. Não abrir
links de pessoas desconhecidas ou cujo endereço seja
suspeito. Não abrir e-mails de desconhecidos e ter especial cuidado com e-mails que contenham ficheiros
anexos. Não utilizar a webcam nem marcar encontros
com desconhecidos.
Partilhar experiências e preocupações com os pais e/
ou outros familiares.
Não acreditar em tudo o que se lê na internet. Muita
informação pode ser falsa ou conter erros.
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literatura
texto Mafalda Raínho
fotografias D.R.

Pinheiro Chagas
Estava a consultar um dos volumes da História de Portugal do Pinheiro Chagas, heranças
que o meu avô me deixou, e acho admirável a forma como comunica, como conta a história.
Parece-me que depois dele só o Jaime Cortesão me dá a mesma sensação de verdade
histórica.

A

vida de Pinheiro Chagas é
absolutamente completa.
Era jornalista, escritor, historiador, foi político, teve uma
vida que, até a nível pessoal,
tem uma dimensão relevante.
Este texto não é um relato criterioso da
sua vida, mas apenas a lembrança de
alguns momentos de importância na sua
vida, alguns que também são de extrema
importância para a nação.
Ser, em simultâneo, romancista e
jornalista não me parece tão distante,
já que muito do que vai transmitir em
romance tem muito de paralelo com a
vida quotidiana. O sentido político leva-o
a ser um dos fundadores do Clube de
Jornalistas do Porto, um espaço que
une os jornalistas, incrementando o
seu interesse na cultura como elemento
estrutural da sua missão, bem como os
une num espaço que pode ajudar a afirmar a classe. Afinal, ao longo da sua vida
também foi diretor de alguns jornais, o
que lhe permite sentir, viver por dentro,
aquilo a que chamamos atualmente de
“Comunicação Social”.
É também um dos fundadores, desta vez
em Lisboa, da Sociedade de Geografia.
A nível de política de estado foi deputado
e Ministro da Marinha e Ultramar, algo
que não lhe era indiferente a nível de
conhecimentos, já que, enquanto estudioso da história de Portugal, conhecia
muito bem o “ADN” da Marinha, das
conquistas, das colónias. Era um tempo
em que a política era geralmente para

pessoas cultas, não tecnocratas.
Ao contrário de muitos vultos da nação
que nasceram e cresceram do nada,
Pinheiro Chagas era uma pessoa naturalmente abastada. O seu pai tinha
sido militar, secretário do Rei D. Pedro
V, e por isso tinha estado muito ligado
às guerras liberais, à Guerra Civil que
tinha decorrido entre 1832 e 1834, após
a morte de D. João VI.
Com um pai assim, tinha que seguir uma
carreira militar, que encetou no Colégio
Militar e conclui na Academia Militar, à
época, Escola do Exército. Interrompe
a sua vida de armas em 1866 sendo na
altura capitão; regressa 17 anos depois
quando assume o cargo de Ministro.
A par desta vida, mantém a continuidade
dos estudos literários. Embora mantendo desacordos de opinião com alguns,
fazem parte do seu círculo pessoas
muito interessantes como o Ramalho
Ortigão, Camilo Castelo Branco ou Júlio
de Castilho e, ainda, Feliciano de Castilho que irá prefaciar a sua colectânea
poética, a que dá o nome de Poema da
Mocidade. É publicado em 1865, sendo
a obra que se segue a Anjo do Lar, outra
colectânea que já na altura do seu lançamento tinha provocado alguma celeuma
social. Antero de Quental e Teófilo Braga,
que eram adeptos do conservadorismo,
encabeçaram um movimento contra
este fenómeno que rotularam de reformismo. Reformismo é uma palavra forte,
e que hoje não teria sentido, mas para ter
uma ideia de como era, então convém

saber que vai ser precisamente Pinheiro
Chagas a introduzir em primeira mão um
estilo até aí inexistente - o do romance
de aventuras. Quando escreve sobre a
história de Portugal tem essa simplicidade, que a torna interessante, saindo
das fórmulas pesadas de antecessores.
Muitos destes factos têm a ver com uma
evolução enorme daquilo que está a
acontecer nesta época. Pinheiro Chagas
tinha nascido em 1842 e por isso viveu,
por exemplo, os reflexos de mudanças
provocadas, primeiro pela abolição de
pena de morte por questões políticas
e, depois, a abolição por crimes civis;
a abolição da escravatura em todos os
territórios nacionais; o aparecimento do
caminho de ferro em Portugal; a fundação do Partido Operário, antecessor do
Partido Socialista e do Progressista; vive
momentos de invulgar progresso social
com uma cidade como Lisboa renascida
do terramoto ocorrido no século anterior,
e com o surgimento de obras de engenharia nunca antes pensadas, como a
Ponte Dona Maria, no Porto, inaugurada
em 1877.
Ser contemporâneo de Eça de Queirós
não é influente na sua vida enquanto
escritor embora, a titulo pessoal, Eça
o desconsidere completamente, afirmando que Pinheiro Chagas é ridículo,
ainda que não seja imbecil. Também não
aprecia o seu nacionalismo mas acha
que Chagas está mesmo bem é como
Ministro. Chagas retribui, considerando-se um fiel inimigo de Eça.

“

Ao contrário de
muitos vultos
da nação que
nasceram e
cresceram do
nada, Pinheiro
Chagas era
uma pessoa
naturalmente
abastada.

Mesmo assim, o que interessa é a visão
de quem o lê e, num inquérito realizado
em 1884 por um jornal de Coimbra,
Chagas fica em segundo lugar, Castelo
Branco em primeiro e Latino Coelho em
terceiro, mas nada disto é permanente
porque, como sabemos, hoje em dia
Chagas é pouco conhecido; Latino
Coelho ninguém sabe quem é; e Eça,
Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, Oliveira Martins e Guerra Junqueiro, que os
seguem nessa consulta, acabam por
ser muito mais conhecidos (não digo
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populares já que poucas pessoas leem
hoje em dia). Teófilo Braga vem mesmo
a ser o primeiro Presidente da primeira
República Portuguesa.
O trabalho de Pinheiro Chagas é tão
diverso que ainda vai ter tempo para
traduzir dois autores bem conhecidos:
Daniel Dafoe, o escritor inglês cuja obra
mais conhecida é Robinson Crusoé, escrito em 1719; e o conhecidíssimo Júlio
Verne, da qual tenho aqui em casa uns
30 livros, todos das edições traduzidas
por Pinheiro Chagas. É fantástico imaginar um trabalho assim a decorrer.
Realmente, na vertente política, Eça teria
alguma razão, já que as qualidades de
Chagas na oratória tinham sido suficientemente reveladas enquanto parlamentar e, sendo uma pessoa que conhecia
muito bem os meios de comunicação
da época, leva a que o Primeiro Ministro,
Fontes Pereira de Melo o convide para

o cargo de Ministro do Ultramar onde
substitui José Vicente Barbosa du Bocage - que era primo do Bocage poeta.
Bocage é agora responsável pela pasta
dos Negócios Estrangeiros e vai, com
Pinheiro Chagas, passar por momentos
de complexidade negocial extrema,
quando têm que enfrentar os ingleses
nas questões da discussão dos limites
geográficos das colónias africanas.
Em questão, está toda a região do que
virá a ser Mapa Rosa; questões sobre
escravatura; a decisão sobre quem controla o Rio Zaire; delimitações de estados. Foram momentos complicados em
que Portugal tinha pela frente além de
Inglaterra, a Alemanha, a França e a Bélgica. Tudo foi decidido na Conferência de
Berlim que decorreu entre Novembro de
1884 e Fevereiro do ano seguinte.
Como já referi na abertura, Chagas foi
um dos fundadores da Sociedade de

Geografia que, na altura, serviria para
apoiar expedições ou viagens de exploração. Neste caso Hermenegildo Capelo e
Roberto Ivens, Serpa Pinto, Augusto Cardoso, Henrique de Carvalho e Francisco
Newton, irão realizar entre 1884 e 1885
diversas viagens com intuito de conhecer e cartografar, convenientemente, as
zonas que percorreram.
No fim de 1892, Pinheiro Chagas é nomeado de forma vitalícia Par do Reino e,
no ano seguinte, Presidente da Junta do
Crédito Público, entidade que ainda hoje
existe sob a designação de “Instituto
de Gestão da Tesouraria e do Crédito
Público”, que popularmente pode ser
conhecida por ser a criadora do Certificado de Aforro.
Pinheiro Chagas morre em Lisboa, em
8 de Abril de 1895, por consequência
de agressões, cuja natureza nunca foi
determinada.

“

O trabalho de
Pinheiro Chagas
é tão diverso
que ainda vai
ter tempo para
traduzir dois
autores bem
conhecidos:
Daniel Dafoe, o
escritor inglês
cuja obra mais
conhecida
é Robinson
Crusoé, escrito
em 1719; e o
conhecidíssimo
Júlio Verne.
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musik
by mokzz
texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

Van
Halen

H

á uns tempos estava a beber
um Jack Daniels com o
Papzz, quando ele me perguntou se eu sabia que esta
era a bebida fundamental
do Michael Anthony, de tal forma que
até a guitarra favorita dele tinha a forma
de uma garrafa do JD. Em honra dele,
fomos buscar os álbuns e os CDs dos
Van Halen e ficámos a ouvir.
Antes que digam que eu não disse, Van
Halen são os irmãos Eddie e Alex Van
Halen, mais à vez o Sammy Hagar, o
David Lee Roth e o Gary Cherone como
vocalistas, e o imenso Michael Anthony
que acabou por mandar a banda às
urtigas sendo substituído pelo Wolfgang
Van Halen, filho do Eddie.
Van Halen, tal como Whitesnake, D-A-D,
ou outras, tem um estilo que marca definitivamente uma época onde o “heavy
rock” se afirmou numa forma normal e
consolidada… Mas, se há alguém que
ainda os considera, será legítimo, será
mero saudosismo.
Van tem mais de 40 anos, anos de altos e
baixos várias vezes pronunciados, desde
as mudanças de vocalista até às birras
do Eddie Van Halen que, no álbum “Van
Halen III”, faz literalmente tudo, sem
dar qualquer valor a qualquer outra
participação na construção do disco. Na
minha opinião, o álbum é diferente, mas
não traz qualquer avanço nem criação
de vulto.

Nos seus primórdios, Van Halen estava
a tocar um dia, num bar reles de Los Angeles, quando o “Kiss” Jene Simmons os
ouve e acha que deve fazer uma “demo”
com eles. A cena não resulta e não há
editora que lhe ache alguma piada.
O Ted Templeman, que tinha começado
a vida como baterista nos Harpers Bizarre e que agora era produtor, ouve-os
e decide apoiar a banda. Basicamente
salva-os! É um produtor muito engenhoso e que tinha sido um dos introdutores do “doubletracking”. Trabalhava no
Sunset Studios em Hollywood - um dos
estúdios que produzia para a Warner
- com um trabalho reconhecidamente
bom. Sendo o produtor de nomes de
muito boa qualidade na época - como
Doobie Brothers ou Carly Simon, Eric
Clapton ou Van Morrison - a Warner não
desconsideraria uma sugestão dele; iria
correr bem e todos ganhariam pipas de
massa. Ah! Doubletracking é aquela
cena que vemos nos estúdios: os cantores a cantarem para os microfones com
auscultadores metidos, a cantar com a
música pré-gravada… em vez de como
era antes disso, em que todos gravavam
ao mesmo tempo.
Agora falando objectivamente sobre Van
Halen a partir desse momento: confesso
que desde pequena sempre gostei deles.
Comecei a reconhecê-los tinha uns seis
anos, mas percebi rapidamente que não
gostava das mudanças constantes de

vocalista. As opiniões dividem-se mas,
para mim, Sammy Hagar era o vocalista
que tinha a ver com Van. A sua participação era consistente, clara e, tal como
nos álbuns editados em seu nome, não
há brincadeiras como as que o David
Lee Roth faz.
O baixista Michael Anthony é para mim
um dos maiores do mundo, num tipo que
muitas vezes é desconsiderado. Conhecem Victor Wooten, John Entwistle, Cliff
Burton ou ao menos o John Paul Jones
dos Led Zep? Nem ao menos o baixista
dos The Who, John Entwistle? Nunca
devem ter ouvido My Generation!
O facto de Van ser detentor de vários

recordes de vendas nos US of A não tem
que ser um indicador - não se esqueçam
que os américas, até quando vão a votos,
podem surpreender o resto do mundo! No
entanto, com mais de noventa milhões
de álbuns vendidos, são a banda com
mais temas no top de singles. Existem
umas noventa bandas com “discos de
diamante” mas apenas cinco têm dois
desses “galardões”; Van Halen é uma
dessas bandas com “Van Halen” e “1984”.
Quando o Sammy saiu definitivamente,
e li que entre os candidatos ao posto
estavam a Sass Jordan e o Mitch Malloy,
perguntei a mim própria o que ia na
cabeça do Eddie… já que no fim ele é
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que mandava. Eu tenho um CD da Sass - bem bom
por acaso - mas ela é uma vocalista “back” ou de
suporte e, sem qualquer desprimor, não acredito nem
pintada que servisse! Mitch Malloy, por favor, é um
daqueles fulanos norte americanos com bom aspecto,
cabelo loiro comprido, que faz som a metro, com uma
capacidade vocal mediana. Mais valia ficarem com o
Gary Cherone, que foi o eterno vocalista dos Extreme
até à dissolução da banda em 1996. O primeiro disco
em que participa VH III, não é melhor nem pior. Quer
dizer, é um bocadinho fraco para o que se esperaria,
mas ao vivo o público aceita bem o Gary que, como tive
a oportunidade de comprovar, não descurava temas
anteriores. Contudo havia um problema qualquer na
editora, a Warner Brothers, que na história tem, recorrentemente, umas pancas estranhas. Gary faz o que

devia, e muito bem, porque sai de VH e cria Tribe of
Judah. Como os Extreme regularmente se encontram
de novo para uma aparições públicas - basicamente
dar uns concertos nuns estádios que enchem sempre,
e fazer uns cobres - o Gary nunca falha e assim mantém
uma vida calma, tão discreta como a sua vida pessoal.
Ao ler atentamente a Rolling Stone encontro umas
vinte menções a VH entre 2004 e 2008 e tentar alguma
conclusão, é perda de tempo. Ora voltava o Hagar, ora
o David Lee, que afinal lá entrou nas “tournés” de 2007
e 2008. O David vai ser o vocalista no álbum de 2012 “A
Different Kind of Truth”, a primeira vez em que entra
com a banda em estúdio desde “1984”.
“A Different Kind of Truth” vende bem nos US of A; é
claro. Oiço-o e é claro que está tudo no sítio, nem os
técnicos e facilidades atuais nos estúdios deixariam

que assim não fosse. Mas pergunto-me como é possível
que se faça um álbum em que sete dos treze temas
são “remakes”. Mesmo tendo um dos meus produtores
preferidos, não me parece que este seja o estilo mais
apropriado para John Shanks, que na sua lista de
clientes tem nomes bons mas de áreas diferentes, tipo
Melissa Etheridge, Alanis Morissette, Miley Cyrus ou
Nelly Furtado. São excelentes no seu estilo e com elas o
John faz audivelmente um bom trabalho mas, enquanto
audiófila, e eu sou daquelas que ouve a música e ouve
os sons, não me convence nem que me pague.
Não me parece que lhes torne a dedicar grande atenção mas, entretanto, sugiro que oiçam Chikenfoot, a
banda do Sammy Hagar com o Michael Antony em que
participam também o Joe Satriani e o ex-baterista dos
Red Hot Chili Peppers, Chad Smith.
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religião
texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

São Dâmaso
Aquele que viria a ser São Dâmaso era, no mundo
eclesiástico, um dos mais pacientes do seu tempo.

D

âmaso passou por momentos de extrema convolução
social e política e, no entanto, contribuiu de uma
forma intensa para interligar - numa forma progressiva - a fé,
esclarecer a Igreja em dissidências de
entendimento e unir, numa forma mais
ativa, o poder religioso com o político.
Considera-se ter nascido em Guimarães
ou Idanha-a-Velha, nos primeiros anos
do século IV, provavelmente entre 303
e 308.
Esta ideia afirma-se por, no Livro dos
Papas, se associar ao pai, de nome António. Sabe-se que ele era mesmo filho
de António e Laurentina mas, fundamentalmente, por se acrescentar “Damasus,
natione hispanus”. Confirma-se que o pai
era desta região da Península Hispânica,
mas isso não confirma de uma forma
absoluta que o seu filho fosse de Guimarães. Mesmo cidades como Madrid ou
Tarragona reclamam o seu nascimento!
Só na edição de 1548, do Breviário de
Évora, é que André de Resende afirma
“Damasus... patria Vimaranensis, ex
Bracarensi Provincia”, colocando-o por
nascimento em Guimarães, associando-o ao Arcebispado de Braga. Acreditar na opinião de André de Resende
é plausível já que, no Século XVI, é um

dos maiores historiógrafos portugueses, deixando-nos importantíssimos
documentos, entre os quais estudos
sobre o domínio romano na Lusitânia,
“A Santa Vida e Religiosa Conversão de
frei Pedro”, porteiro do Convento de S.
Domingos, a “Vida de S. Domingos de
Cuba”, e é claro este “Breviário”.
Pouco se sabe da vida quotidiana de
Dâmaso, contudo é certo que vai para
Roma com o pai, que na altura era Secretário de São Lourenço. A sua vida até ser
eleito Papa é muito limitada, embora seja
público ser dotado de grande cultura e
santidade.
Dâmaso vai ser Papa entre 1 de Outubro
de 366 e 384, ano em que morre. Nesta
época vivia-se grande pressão no seio
da Igreja. Enquanto Papa vai enfrentar,
logo no início do seu pontificado, um
cisma gerado por um anti Papa, Ursino.
Esta questão levará mesmo a lutas extremamente graves, com mais de uma
centena de mortos.
Mais grave vai ser a luta com o Arianismo, que afirma que não existe ligação
de substância entre Jesus Cristo e o Pai.
Quase que extingue esta heresia já que,
a firmeza com que exerce o cargo, não
suscita dúvidas sobre a clareza do seu
conhecimento e intenções.
Infelizmente este não consistiu no único

Considera-se
ter nascido em
Guimarães ou
Idanha-a-Velha

problema para Dâmaso, pois teve de
combater o Arianismo, que negava a
consubstancialidade de Cristo com o
Pai. Sendo ele Papa, chegou quase a
extinguir-se a heresia ariana.
Dâmaso fez de tudo pela unidade da
Igreja e, para deixar fundamentando a
sua atitude na vontade de Cristo, afirma
“E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre
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esta pedra edificarei a minha Igreja; as
portas do inferno não prevalecerão contra ela”. Será o primeiro Papa a usar o
anel do Pescador, com o símbolo de São
Pedro, como símbolo de sua autoridade
pastoral. O anel original com a efigie de
Pedro foi destruído, voltando apenas
com o Papa Clemente IV no ano 1265.
Entretanto, adoptou-se uma política
de destruição do anel com a morte de
cada Papa, para evitar falsificação de
documentos durante a vacância de
um Sumo Pontífice. Um novo anel é
feito com o ouro esmagado do último
Papa, levando o nome do novo Papa em
alto-relevo. A entrega é feita durante a
cerimónia de Tomada Papal, quando o
decano do Colégio dos Cardeais coloca
o anel no quarto dedo da mão direita do
novo sucessor de S. Pedro.
O Anel do Pescador é todo feito em ouro
e apresenta uma imagem em baixo relevo de Pedro, pescando em seu barco, e
o nome do Papa que o está usando em
alto relevo na parte superior, escrito em

“

O atual anel
é uma versão
recente
desenhada
pelo artista
italiano Enrico
Manfrini, a
pedido do Papa
Paulo VI.

latim. É este o anel que os fiéis se ajoelham para beijar, uma tradição de longa
data que é muito repetida, ainda hoje.
O atual anel é uma versão recente desenhada pelo artista italiano Enrico Manfrini, a pedido do Papa Paulo VI. O Papa
Francisco recebeu esta versão, durante
a missa inaugural de seu pontificado.
Contudo, recusou que fosse em ouro
tendo optado por prata.
O respeito de Dâmaso pelo passado
leva-o a ordenar a reconstrução das catacumbas dos mártires divinos. Preparando a sua morte, nas Catacumbas de S.
Calisto, no fim de uma longa inscrição,
mandou escrever “Aqui eu, Dâmaso,
desejaria mandar sepultar os meus
restos, mas tenho medo de perturbar as
piedosas cinzas dos Santos”.
Ficamos também a dever a Dâmaso a
tradução da Bíblia para Latim, ao incumbir São Jerónimo para o fazer.
São Dâmaso fica para a história como
mais notável Papa do século IV, falecendo em 384.
PUB
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texto/fontes Agência Ecclesia
e Santuário de Fátima
fotografias D.R.

Centenário das
aparições

Em 2017 visite o
Santuário de Fátima
Há 100 anos, Cova de Iria, caracterizava-se por ser um monte
com árvores, terras de cultivo, entre outras atividades. E
foi ali que, em 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora do
Rosário disse a Lúcia de Jesus, Francisco Marto e Jacinta
Marto: “Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha
honra, que sou a Senhora do Rosário”. Dois anos depois foi
erguida a Capelinha e o Santuário foi ganhando forma.

O

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima dá
expressão ao pedido de
Nossa Senhora do Rosário,
aludido já em 13 de agosto
de 1917 e expressamente indicado na
aparição de 13 de outubro desse ano a
Lúcia de Jesus, Francisco Marto e Jacinta Marto: “Quero dizer-te que façam
aqui uma capela em minha honra, que
sou a Senhora do Rosário” (Primeira
Memória da Irmã Lúcia). A capelinha foi
erguida em 1919 no local das aparições
de 1917 na Cova da Iria e, desde então, o
espaço do Santuário foi sendo edificado,
em resposta ao significativo afluxo de
peregrinos. É local de peregrinação e
o acolhimento pastoral dos peregrinos
é elemento primordial da sua missão.
O Santuário de Fátima é, por vontade
expressa da Sé Apostólica, um Santuário
Nacional.

CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES
DE FÁTIMA
Em 28 de novembro de 2010, primeiro
Domingo do Advento, o Santuário de
Fátima iniciou um plano temático, com
sete anos, que preparou e acompanhou
a celebração do Centenário das Aparições de Fátima, que agora culmina.
As aparições de Fátima são um acontecimento marcante na Igreja Católica, não
apenas pela importância que assumiram
para inúmeras pessoas e pela sua extensa divulgação no mundo, mas também
pela sua íntima ligação à mensagem
evangélica, pela profundidade com que
marcam a vivência da fé de muitos dos
católicos e pelo alcance profético dos
seus apelos. A Igreja confirmou que
elas apresentam uma proposta credível
e válida de concretização da vida cristã.
Por isso, a celebração deste centenário
é, antes de mais e sobretudo, um projeto

pastoral, que privilegia o cariz espiritual
e dwwe reflexão da fé. Os seus objetivos
são de caráter religioso, nas suas diversas vertentes (teológica, celebrativa,
espiritual, catequética...) e dimensões
(pessoal, comunitária, social...).
O Centenário das Aparições de Fátima
é representado na imagem do amor
incondicional, o Coração de Maria, configurado de forma plena com o Coração
de Deus. O Símbolo do Centenário das
Aparições de Fátima, tomado a partir
da escultura “No Coração de Maria”,
da autoria de Cristina Rocha Leiria,
pretende recordar a todos que é possível encontrar em Maria a imagem do
amor misericordioso de Deus por toda
a humanidade.
PAPA FRANCISCO VAI ESTAR NA
COVA DA IRIA A 12 E 13 DE MAIO
O Papa Francisco será o quarto pontífice
a visitar Portugal, depois de Paulo VI
(1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000)
e Bento XVI (2010).
O Papa Francisco chegará no dia 12,
de helicóptero, ao Grupo Desportivo de
Fátima, pelas 17h15, e dali seguirá para
o Santuário de Fátima, em viatura aberta.
O primeiro momento da agenda do Papa
no Santuário será a visita à Capelinha
das Aparições, às 18h15, para um momento de oração, recolhendo depois à

Casa de Nossa Senhora do Carmo. O
Papa Francisco vai dirigir uma saudação
aos peregrinos, pelas 21h30, aquando
da bênção das velas, na Capelinha das
Aparições, seguindo-se a recitação do
Rosário.
No dia 13, pelas 09h40, o Papa vai fazer
uma visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde estão
sepultados os Pastorinhos de Fátima.
A Missa da peregrinação internacional
aniversária de maio, no Centenário das
Aparições, tem início previsto para as
10h00, no recinto de oração do Santuário; durante a celebração, o Papa

“

Com uma
elevada
capacidade
de lotação e
adaptado para
pessoas com
mobilidade
reduzida.
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Francisco vai proferir a sua única homilia
em Fátima e dirigir uma saudação aos
doentes. No total, estão previstas quatro
intervenções do Papa, na Cova da Iria. A
cerimónia de despedida está marcada
para a Base Aérea de Monte Real, às
14h45, de onde parte o voo papal, às
15h00, em direção ao Aeroporto de
Roma/Ciampino.
OS LUGARES DE FÁTIMA QUE NÃO
VAI QUERER DEIXAR DE VISITAR
A Capelinha das Aparições é o “coração”
do Santuário de Fátima.
Foi no local onde se encontra a Capelinha
que Nossa Senhora falou aos pastorinhos. Das seis aparições da Virgem
Maria, cinco aconteceram neste local
– maio, junho, julho, setembro e outubro – onde, por indicação da Senhora,
haveria de ser construída uma capela
em sua honra. Erigida entre 28 de abril e
15 de junho de 1919, foi posteriormente
benzida, tendo-se aí celebrado missa pela
primeira vez em 13 de outubro de 1921.
Dinamitada na madrugada de 6 de março
de 1922, foi restaurada e reinaugurada
em 13 de janeiro de 1923. A peanha onde
se encontra a Imagem de Nossa Senhora
marca o sítio onde estava a pequena azinheira sobre a qual a Senhora do Rosário
apareceu.
A Loca do Cabeço é o lugar onde, segundo as fontes fatimitas, se deram a
primeira e a terceira aparições do Anjo
aos videntes.
Ao fundo do quintal da casa da Lúcia
encontra-se o Poço do Arneiro que se
notabilizou pela segunda aparição angélica, no verão de 1916. Foi também aí
que a Jacinta teve uma visão do santo
padre a chorar e a rezar de joelhos numa
grande casa.

Entre a 8.ª e a 9.ª estações da Via-sacra no
Caminho dos Pastorinhos fica, Valinhos,
local onde ocorreu a quarta aparição de
Nossa Senhora, em 19 de agosto de 1917.
O monumento que assinala o evento foi
construído com ofertas dos católicos
húngaros.
A Basílica de Nossa Senhora do Rosário
de Fátima ergue-se no local onde os três
pastorinhos brincavam “a fazer uma paredita” no dia 13 de maio de 1917, quando
viram um relâmpago repentino que os
surpreendeu e fez com que juntassem o
rebanho, para regressarem a casa, com
receio de que chovesse. O edifício tem
70,5 metros de comprimento e 37 de
largura e foi totalmente construído em
pedra calcária da região, branco de mar.
O conjunto arquitetónico que a Colunata
constitui é obra de António Lino. Composta de 200 colunas e meias colunas e 14
altares, a Colunata integra uma Via-sacra
com painéis em cerâmica, executados
na Fábrica “Viúva Lamego”, segundo
desenho de Lino António e em colaboração com o ceramista Manuel Cargaleiro.
Sobre a Colunata, veem-se 17 imagens.
Algumas são de santos cujas congregações estão presentes em Fátima, outras
daqueles santos que, pelos seus escritos
e pregações, foram “apóstolos marianos”.
As imagens grandes medem 3,2 metros
e as pequenas 2,3 metros.
O Recinto de Oração é uma ampla esplanada, ladeada por frondoso arvoredo
a norte e a sul e circunscrita, nos topos
nascente e poente, pela Basílica de
Nossa Senhora do Rosário de Fátima e
pela Basílica da Santíssima Trindade,
respetivamente. Constitui-se como espaço convidativo à interioridade e à oração
e congrega celebrativamente as grandes
assembleias que em Fátima se reúnem.

A intenção de construir uma nova igreja
no Santuário de Fátima remonta a 1973.
Verificou-se, nessa altura, que a Basílica
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
não tinha já capacidade para acolher
cabalmente os peregrinos, particularmente aos domingos e outros dias de
média afluência. Em 1997, o Santuário
organizou um concurso internacional, do
qual resultou a seleção do arquiteto grego
Alexandros Tombazis, com um projeto
que previa a construção da nova igreja ao
fundo do Recinto de Oração, junto à Praça de Pio XII. O lançamento da primeira
pedra teve lugar em 6 de junho de 2004,
Solenidade da Santíssima Trindade. A
Basílica da Santíssima Trindade tem forma circular com 125 metros de diâmetro
sem apoios intermédios; é suportada por
duas vigas de 182,5 metros, com um vão
livre de 80 metros e uma altura máxima
de 21,15 metros. A altura do edifício é de
18 metros. É, na sua totalidade, de cor
branca e tem um total de 8633 lugares. O
interior é divisível em dois setores, através
de uma parede móvel de 2 metros de altura. O presbitério tem capacidade para
cerca de 100 concelebrantes.
A zona envolvente da Basílica da San-

tíssima Trindade é constituída por duas
praças. A Praça de João Paulo II onde se
encontram a estátua de João Paulo II e
a estátua de Paulo VI e a Cruz Alta – 34
metros de altura e 17 de largura, feita
em aço corten –, concebida por Robert
Schad. A Praça de Pio XII, na área a poente da Basílica, apresenta a estátua de Pio
XII e a de D. José Alves Correia da Silva.
Na Basílica está a Capela do Santíssimo
Sacramento. Na área da Galilé dos Apóstolos S. Pedro e S. Paulo encontram-se a
Capela do Sagrado Coração de Jesus e a
Capela do Imaculado Coração de Maria,
inteiramente dedicadas à celebração do
sacramento da Penitência; a Capela da
Morte de Jesus e a Capela da Ressurreição de Jesus.
Com início na Rotunda de Santa Teresa
de Ourém (Rotunda Sul) e seguindo o
caminho habitualmente percorrido pelos
pastorinhos, a Via-sacra no Caminho
dos Pastorinhos termina no Calvário
Húngaro, cuja capela é dedicada a Santo
Estêvão, rei da Hungria. As catorze estações da Via-sacra e a capela, oferecidas
pelos católicos da Hungria, em sinal
de gratidão pela “ressurreição” do país,
foram projetadas por Ladislau Marec.

Filme “Jacinta” nos cinemas
O filme “Jacinta - O Milagre de Fátima visto pelos olhos de uma criança”
está em exibição nos cinemas portugueses. A obra cinematográfica, com a
realização de Jorge Paixão da Costa, retrata “a incrível história de Jacinta,
a mais nova vidente das aparições de Fátima”. Nesta produção “a dimensão
teológica do fenómeno das aparições é ultrapassado pela dimensão humana de
uma criança tocada pelo transcendente”. O telespectador é transportado “numa
fantástica viagem no tempo, descobrindo Portugal no início do século XX e
testemunhando a forma como a pequena Jacinta vai tocando todos aqueles
que a rodeiam”. O filme insere-se “nas celebrações do primeiro centenário
das aparições de Fátima”. Dalila Carmo, Paula Lobo Antunes, Rita Salema e
António Pedro Cerdeira são alguns dos atores que participam neste filme.
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texto Dr. João Reis (Médico Cirurgião Geral
Hospital da Luz Guimarães) e Dr.ª Alexandra Teixeira
(Médica de Oncologia Hospital da Luz Guimarães)
fotografias Banco da Saúde

ESTE ARTIGO TEM O APOIO

Cancro da Mama
Milhões de pessoas vivem diariamente com o diagnóstico de cancro, considerada por
muitos como a doença do século.

O

cancro da mama é o tumor
maligno mais frequente no
sexo feminino. Em todo o
Mundo é diagnosticado
um cancro de mama a
cada 24 segundos. Em Portugal surgem
6000 novos casos de cancro da mama
por ano, isto é, cerca de 16 novos casos
por dia, morrendo por dia quatro mulheres com esta doença.
É esperado um número crescente de
novos casos nestes próximos anos, estando previsto, segundo a Organização
Mundial de Saúde, mais de 19 milhões
de casos até 2025.
Alguns dos fatores de risco conhecidos
estão associados a estilos de vida e a
características reprodutivas inerentes à
vida moderna e ocidentalizada. Apenas
cerca de 5-10% dos cancros da mama
diagnosticados aparentam características genéticas e hereditárias.
Dado que a incidência tem vindo a aumentar, aliado a dificuldade em diminuir
a prevalência dos fatores de risco para
o cancro da mama, é importante um
diagnóstico o mais precoce possível
das lesões malignas. O rastreio, preconizado em Portugal, inclui o controlo
rigoroso e periódico por mamografia e,

quando adequado, ecografia, sobretudo
a partir dos 40-45 anos. Isso não invalida
a realização de autoexame mamário
mensal e após sintomatologia de novo
(dor mamária, palpação de um nódulo/
tumefação/”caroço” e o aparecimento
de escorrência mamilar) uma avaliação
atempada por Médico Assistente.
Após o diagnóstico de cancro, através
de uma biopsia, é necessário realizar
exames para avaliar a extensão da doença, isto é, estadiar, para melhor definir a
estratégia terapêutica.
O tratamento do cancro da mama
pode englobar cirurgia, radioterapia e
tratamentos sistémicos: quimioterapia,
hormonoterapia ou imunoterapia. Recorre-se hoje a cirurgias menos radicais e
a terapias adjuvantes que, geralmente,
resultam em tratamentos de sucesso
para as fases iniciais de cancro invasivo.
Este deve ser decidido em consonância
em equipa multidisciplinar e abordado
por uma equipa de profissionais especializados, inseridos numa unidade
funcional organizada.
Estudos internacionais sobre o tratamento bem sucedido do cancro da
mama em fases iniciais, verificaram
grandes diferenças entre hospitais: a

sobrevida de mulheres tratadas numa
Unidade de Mama é sem dúvida, mais
elevada.
A Unidade de Mama do Hospital da Luz
foi criada para prestar aos seus doentes
cuidados de saúde de excelência na área
das doenças da mama.
O diagnóstico e tratamento das doenças da mama, sobretudo do cancro da
mama, necessita de uma abordagem
multidisciplinar, isto é a contribuição simultânea e complementar dos profissionais de várias áreas cirúrgicas, médicas
e outras áreas clínicas: Cirurgia Geral e
Oncoplástica da Mama, Oncologia, Anatomia Patológica, Radiologia, Cirurgia
Plástica e Psico-Oncologia.
No Hospital da Luz existem profissionais
de todas essas áreas, que integram os
mais recentes conhecimentos científicos e tecnológicos no diagnóstico e
tratamento das doenças da mama, tanto
benignas (quistos, nódulos/fibroadenomas, escorrências) como cancro da
mama.
No Centro de Mama, a abordagem multidisciplinar é também garantida pela
realização de reuniões de Grupo, onde
os especialistas das várias áreas de diagnóstico e tratamento analisam os casos

“

O tratamento
do cancro da
mama pode
englobar
cirurgia,
radioterapia e
tratamentos
sistémicos

clínicos dos doentes com patologia mamária, assegurando que a cada doente
é proposto o tratamento mais adequado
ao seu caso específico. Estão disponíveis
na Unidade de Mama do Hospital de
Luz técnicas cirúrgicas como cirurgia
oncoplástica e mastectomia com ou sem
reconstrução, bem como realização de
tratamentos de quimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia e programação de
radioterapia.
O nosso objetivo é prestar à luz dos
conhecimentos atuais o melhor e mais
adequado tratamento de forma eficiente,
profissional e humana, em condições de
conforto e privacidade.
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Entrevista a Miguel Laranjeiro, presidente da FAP

“Trabalhamos para aumentar
a visibilidade do Andebol”
O Andebol é uma modalidade desportiva que em Portugal
conta com mais de 50.000 praticantes, 700 clubes e mais
de 12.500 jogos por época. O ARRIVA Jornal entrevistou o
presidente da FAP, vimaranense, que garantiu tudo estar a
fazer para aumentar e fixar o maior número de praticantes
possíveis e valorizar a marca andebol, como um ativo de
grande valor, sem esquecer as pessoas com deficiência,
promovendo a integração.

Q

uem é o e como nasceu
a paixão pelo Andebol?
Miguel Laranjeiro é o
presidente da direção da
Federação de Andebol
de Portugal (FAP) e é vimaranense.
Logo depois de nascer “consta que
a primeira imagem que tive, depois
da dos meus pais, foi a do Castelo de
Guimarães” contou ao ARRIVA Jornal.
Estudou em escolas de referência
como a João de Meira, a Francisco
Holanda e a Martins Sarmento. Fez
rádio logo nos primórdios das rádios locais em Guimarães e praticou
desporto federado no Académico de
Guimarães e no Desportivo Francisco
Holanda. “Andebol é claro”, confessou,
acrescentando que foram “muitas as

horas passadas no pavilhão do Inatel,
junto ao estádio do Vitória, onde antes
já tinha feito ginástica”.
Entretanto foi estudar jornalismo para a
Escola Superior de Jornalismo, no Porto,
“onde tive excelentes professores e colegas de referência”, garantiu. Depois
optou por Filosofia na Universidade Nova
de Lisboa.
Trabalhou uma década com o Eng.º
António Guterres, atual Secretário-geral
das Nações Unidas, uma experiência
que considera “única e irrepetível”.
Entre 2005 e 2015 esteve como deputado no Parlamento em representação
de Guimarães. E, atualmente, Miguel
Laranjeiro trabalha na CP – Comboios
de Portugal. É desde 2016 presidente da
direção da FAP.

Assumir a presidência da Federação
de Andebol de Portugal tem sido um
grande desafio?
Um desafio e dos grandes. Fiquei muito
honrado com o convite, com o apoio e
com o acompanhamento de uma equipa
extraordinária. É um mandato de quatro
anos, coincidente com o ciclo olímpico,
à semelhança de todo o movimento
federativo.
Tento conciliar o tempo da melhor maneira possível, de forma a estar presente
junto daqueles que fazem o Andebol
crescer e ser aquilo que é. Gosto de
estar junto das associações regionais,
dos clubes, das autarquias, das diversas
iniciativas que ocorrem todas as semanas no nosso país.
Quais são as suas metas?
Pretendemos aumentar e fixar o maior
número de praticantes possíveis e
valorizar a marca Andebol, como um
ativo de grande valor. Trabalhamos para
aumentar a visibilidade do Andebol, junto da comunicação social e ainda esta
época teremos transmissões televisivas
na TVI24, o que demonstra o interesse
da televisão por uma modalidade com
audiência, para além do trabalho das
televisões de clubes que promovem
excecionalmente o Andebol.

A evolução competitiva está aí, com a
presença de equipas portuguesas em
competições europeias e as nossas
seleções a fazer um caminho exigente,
mas de sucesso. Com isso pretendemos
potenciar uma projeção internacional
crescente. Queremos ter um papel ainda mais relevante no Andebol de praia
(cada vez com mais praticantes) e temos
uma atenção especial à igualdade de
oportunidades.
Apostamos na formação de todos os
agentes do Andebol, sendo a modalidade uma referência nacional na quantidade e, sobretudo, na qualidade das ações
que desenvolve.
Tudo isto só é possível com uma Federação sustentável e que responda permanente ao seu principal objetivo, que
é o desenvolvimento da modalidade. É
esse o trabalho que estamos a promover
diariamente.
O que representa o Andebol no panorama desportivo português?
Trata-se de uma modalidade com implantação em todo o continente e regiões autónomas, com mais de 50.000
praticantes, 700 clubes, mais de 12.500
jogos por época. Com uma implantação
no feminino muito significativa, mas que
queremos desenvolver ainda mais.
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e gostaríamos de fazer ainda mais, o
que está sempre dependente de apoios
públicos e privados.
De que forma pode o Andebol contribuir para a integração?
Aqui está uma realidade muitas vezes
desconhecida. As horas de treino e
de competição, muitas vezes são das
poucas que permitem a cidadãos com
limitações poderem partilhar momentos
únicos. O nosso objetivo permanente é
aproximar as pessoas e trazê-las para
o Andebol, sem distinção, trabalhando
dimensões desportivas, mas também
de convívio, de integração e de amizade.
Temos uma preocupação muito grande
em permitir que todos aqueles que desejem participar o possam fazer. A seleção
nacional ACR participou recentemente
num encontro europeu com excelentes
resultados e com equipas de outros países interessadas em conhecer as nossas
melhores práticas.

É uma realidade complexa e que vive
de um amor à camisola do Andebol por
parte de muitas pessoas – atletas, dirigentes, treinadores, árbitros e famílias,
que são cruciais para o futuro. Esta
realidade é realçada no sítio na Internet
(www.fpa.pt) que tem mais de 2.500.000
visualizações por mês. O nosso canal
Andebol TV está a crescer em termos de
audiências e de número de reportagens
e transmissões, garantindo uma visualização da modalidade.
O Andebol é, também, um desporto que bem representa Portugal no
mundo. O que podemos esperar da
Seleção Nacional de Andebol num
futuro próximo?
É certamente uma das modalidades que
mais longe leva o nome de Portugal.
Ao nível da Seleção A Masculina estamos a disputar o apuramento para o
Europeu da Croácia 2018, com equipas
muito fortes (Alemanha, Eslovénia e Suíça), mas a ambição é grande, sustentada
numa equipa forte e motivada, liderada
pelo selecionador nacional, Paulo Pereira. Os próximos jogos são com a Suíça,
em Loulé (7 de maio) e com a Alemanha,
em Gondomar (14 de junho). Fica aqui o
convite para todos aparecerem e apoiarem a seleção nacional.
Temos sempre em atividade as seleções
masculinas e femininas dos diversos
escalões (indoor e de praia) e a competir
ao mais alto nível europeu e mundial. Até
ao mês de agosto a atividade externa é
intensa, para além dos torneios ou estágios nacionais em que participam. Nos
Masculinos, a Seleção Júnior A estará no
Torneio das 4 Nações (França), a Júnior B
no Mundial Sub19 (Geórgia), as Seleções
Sub 17 de Praia no Europeu (Croácia) e
Mundial (Maurícias), os Juniores C no

Scandibérico (Noruega). No Feminino as
Juniores A estarão no Europeu Sub 19
(Eslovénia), e as Juniores B no Europeu
Sub 17 (Lituânia).
É um orgulho ver o empenho dos atletas
e equipas técnicas a envergar a camisola
nacional.
Este é um desporto que move milhares
de pessoas. Estão devidamente profissionalizados ou dependem essencialmente do voluntariado?
O desporto em geral e o Andebol em
particular vive muito do voluntariado,
alicerçado na paixão pela modalidade.
São milhares de homens e mulheres
que todos os dias tiram horas à família e de descanso, para movimentar a
modalidade. É a única forma e não se
vislumbra que possa ser diferente. O que
devia mudar era o estatuto do dirigente

“

É um grande
orgulho
estar numa
Federação
desportiva
que tem na
integração e na
igualdade de
oportunidades,
um dos seus
pilares.

associativo voluntário, reconhecendo
a sociedade portuguesa a importância
deste movimento. Há aqui muito trabalho a fazer.
O que poderia ser feito para que a modalidade tivesse mais independência
financeira e conseguisse chegar ainda
mais longe?
Na sequência da resposta anterior,
Portugal tem de olhar para o desporto
(e não para uma só modalidade) como
uma mais-valia. Um país é mais rico se
tiver boas bibliotecas, boas escolas e
hospitais, mas é também mais rico se
tiver diversidade desportiva. Houve, no
passado recente, uma diminuição muito
significativa das verbas disponíveis para
o desporto e temos todos de encontrar
novas formas de financiamento. O desafio é construir um modelo que consiga
conciliar sustentabilidade económica
e promoção da modalidade e é nesse
sentido que todos os dias estamos a
trabalhar.
O que pretendem com o programa
‘Andebol 4 All’?
É um grande orgulho estar numa Federação desportiva que tem na integração
e na igualdade de oportunidades, um
dos seus pilares. O Andebol em cadeiras de rodas (ACR), com centenas de
praticantes, o Andebol para cidadãos
privados de liberdade, e espero que em
breve nos centros educativos, é uma
forma de promover hábitos desportivos,
contribuindo de forma decisiva para a integração social de todos os praticantes.
Portugal está na linha da frente em toda
a Europa, no estudo e na implementação
das melhores práticas neste âmbito. Não
posso deixar de realçar a importância
que esta área tem para a Federação,

O Andebol de Praia é praticado todo
o ano?
O Andebol de Praia tem vindo a crescer significativamente e Portugal tem
condições excecionais para a sua prática. Trata-se de uma modalidade que
propicia um espetáculo muito atrativo
e competitivo. Em 2016 realizamos na
praia da Nazaré o Europeu Sub 16, com
enorme sucesso, organizativo e competitivo, e este ano a fase final nacional
será realizada em Carcavelos – Cascais.
O objetivo é sempre alargar os períodos
de competição, mas os meses de primavera-verão são aqueles onde a prática é
mais efetiva.
Se tivesse poderes mágicos, o que
mudaria?
Não serão precisos poderes mágicos,
apenas uma atitude diferente da sociedade e dos poderes públicos na
abordagem do desporto, como algo absolutamente central para a construção
de uma sociedade melhor, mais solidária
e equitativa.
Deixo uma pergunta: qual é a atividade
humana que simultaneamente congrega
vertentes com as questões da saúde
(combate à obesidade e ao sedentarismo, com promoção de hábitos de
vida saudável), da integração social
(todos podem participar entre iguais),
da igualdade de oportunidades e de
género (é fomentada a participação de
todos os cidadãos), da formação dos
jovens (capacidade de trabalhar em
equipa, respeito pelo adversário e pelas
regras), na dinamização da atividade
económica (hotelaria, restauração) e
ainda na reputação do país com a projeção de Portugal além-fronteiras? Não
creio que haja outra atividade assim,
mas no entanto o desporto ainda não é
assumido desta forma, na íntegra e em
todas estas dimensões. Há naturalmente
boas exceções, onde se incluem muitas
autarquias.
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Cozinha de proximidade em S. João da Madeira

Restaurante Homenagem
No restaurante Homenagem está albergado num magnifico palacete mesmo às portas de S. João da Madeira. Gerido pela
mestria do Chef Luís Almeida, aqui vai encontrar o espaço ideal para almoços executivos e encontros familiares. Aproveite
para visitar o Museu da Chapelaria, a antiga fábrica Oliva e demais espólio de arqueologia industrial sanjoanense e suas
chaminés.

M

ais do que viver a história
de uma nação, de uma
cidade ou de um local,
existem momentos que
nos fazem mergulhar até
ao nosso mundo interior, às nossas
raízes humanas.
E tal como a grandeza de uma Oliveira, uma das árvores mais antigas do
planeta através da qual se respira uma
verdadeira coletânea de histórias, a alma
humana renova-se a cada impulso na
força da evolução da vida.
Neste cenário único, marcado por uma
rara beleza, nasce o Restaurante Homenagem, um projeto que faz questão de
realçar a essência da gastronomia portuguesa. Onde o azeite, claro, mostra a
sua imponência e importância ao realçar
os nobres sabores lusitanos.
O restaurante Homenagem, que integra
os 12 mil metros da Quinta dos Teixeiras,
é amparado num registo de rara beleza,
em pleno centro da cidade de S. João da
Madeira, onde o elegantíssimo Palacete
do Comendador Fernando Pinho Teixeira,
construído no início do século XX, dá alma
a um registo arquitetónico de arte nova.

O Homenagem nasce, assim, num novo
século de um novo milénio, determinado
a trabalhar a arte da alquimia culinária
inspirada na fusão do tradicional com o
contemporâneo, baseada no conceito
de “Cozinha Emocional”. O objetivo, que
não podia ser mais nobre, é transportar
os clientes às suas memórias de infância
com fantásticas experiências gustativas.
Com a assinatura do conceituado Executive Chef Luís Almeida, a carta do
Homenagem é o mais puro reflexo da
sua paixão pela cozinha de bem servir,
aliada sempre à inovação, originalidade
e simplicidade. É por isso um menu
abrangente com a preocupação de satisfazer os seus clientes, passando pela
cozinha tradicional com um toque de
contemporaneidade. Ajudados por uma
carta de vinhos singular.
No fundo, uma intensa viagem onde
num toque de sofisticação (re)visitamos
sabores intemporais.
A missão é clara: serem uma referência
gastronómica a norte do país. Para isso
têm como trunfo – para além obviamente
de uma cozinha distinta e um menu que
une a tradição à modernidade – espaços

à disposição dos clientes que permitem
uma privacidade e acolhimento único
nesta zona do país. O Palacete que acolhe
o Homenagem tem salas privadas ideais
para almoços executivos e encontros familiares. A unicidade destes requintados
espaços e o carácter de familiaridade dos
seus colaboradores tornam o Homenagem num restaurante que vai muito mais
para além de uma “simples” refeição. Por
mais esmerada que esta seja.
O NOME HOMENAGEM
Quando, há três anos, Luís Almeida
abraçou este projeto acabou também por
herdar a história da Quinta dos Teixeiras e
das suas oliveiras que insistem em povoar
o espaço. De resto, antes de se chamar
Quinta dos Teixeira, era precisamente
apelidada de Quinta das Oliveiras, não
só pelas árvores, mas pelo facto dos proprietários serem donos da mítica Oliva, de
São da Madeira. Assim, o nome acabou
por ser uma Homenagem à Oliveira.
O CHEF LUÍS ALMEIDA
Não se assume como Chef. Diz, antes,
ser cozinheiro. De alma e coração.

A escolha pela profissão acabou por
acontecer de uma forma muito prática.
Luís Almeida trabalhava na restauração,
na sala, e do lado da cozinha a verdade
é que o jovem não obtinha a resposta
que considerava adequada. E apesar de
não saber exatamente como fazer, sabia
muito bem o que queria. Daí que não foi
preciso muito para se dedicar de corpo
e alma a esta mestria, materializada no
projeto a Homenagem.
Aliás, Luís Almeida orgulha-se da sua
formação em cozinha ter sido feita após
já estar no mercado de trabalho. E já lá
vão mais de 20 anos.
“Sempre gostei de dar prazer aos outros,
de os ver desfrutar da comida, da aventura pelos sabores. Sobretudo, que cada
refeição fosse um momento de partilha
e bem-estar”.
Mas para que esse bem-estar seja
atingido não “basta” ter um menu de
excelência. Todos os pormenores têm
de ser cuidados, desde a temperatura
da sala, a luz que invade o espaço, a
forma como é feito o acolhimento. “Ter
um restaurante não é só ser Chef. É ser
gestor. Ser compreensivo, perceber as
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pessoas. É entender o que o cliente quer,
o que lhe falta sem ele ter de o exprimir.
E isso é muito importante”.
A cozinha do Homenagem é simples,
prática, “clean” e tradicional. Mas com
uma forma e cor distinta. Digamos que
é um tradicional arrojado. “Damos novos
sabores à cozinha tradicional portuguesa”, definiu Luís Almeida.
O Chef admite que S. João da Madeira
não é o Porto, Lisboa ou Madrid, mas
que nem por isso têm de se cingir a
uma ruralidade latente. “É verdade que
lutamos contra o facto de termos tão
perto uma cidade como o Porto, com
uma restauração tão agressiva. Isso só
nos dá mais responsabilidade. Temos e
queremos ser melhores. Na qualidade
do serviço, na apresentação da nossa
casa, nas condições de estacionamento
e, claramente, na divulgação do nosso
projeto”.
Na cozinha do Homenagem e sob o pulso de Luís Almeida, os sabores tradicionais acabam por coexistir de forma pacífica com as novas tendências. Exemplo
disso é o peixe grelhado acompanhado
por risotto. “Fazemos muito a junção de
pratos efetivamente tradicionais com
acompanhamentos, digamos, de outras
culturas”. Para além desta vertente,
digamos, mais empratada, há coisas
que o Chef insiste em manter. Exemplo
disso é o facto de todos os dias o Menu
contemplar Cabrito Assado no Forno.
Mas se há fator que distingue o Homenagem e, por inerência, Luís Almeida:
a proximidade com os clientes. “O Chef
vem à mesa falar com o cliente e muitas
vezes é ele mesmo que vem entregar o
prato. Efetivamente sugerimos opções a
quem nos visita e acreditamos que esse
é um dos nossos pontos mais fortes. Somos, efetivamente, defensores de uma
plena cozinha de proximidade”.

IGUARIAS IRRESISTÍVEIS
São vários os pratos que se distinguem
no Restaurante Homenagem. Muito solicitado é o Lombo de Robalo Grelhado
com Risotto de Lingueirão, assim como
o Salmão confitado em óleo de sésamo
e servido com batata doce. Ainda no
peixe, destaque também para o Salmão
com molho Teriyaki. Na carne, o Entrecôte com Grelos e Chips de Batata Doce
tem uma verdadeira legião de fãs, assim
como o Sushi, disponível todas as refeições, menos à segunda-feira.
O restaurante tem ainda, todas as refeições, opões vegetarianas.
De quando em vez, o Homenagem
disponibiliza Menus de Degustação, dis-

“

O Homenagem
nasce num
novo século
de um novo
milénio,
determinado a
trabalhar a arte
da alquimia
culinária
inspirada
na fusão do
tradicional
com o
contemporâneo

ponibilizando entre quatro a seis pratos,
para gáudio dos clientes.
A carta de vinhos, enriquecida por produtos dos maiores produtores nacionais,
também se caracteriza por uma extrema
proximidade ao cliente já que vai sendo
construída consoante os conselhos de
quem visita esta casa. Neste momento
as cerca de 200 referência da garrafeira
do Homenagem foi sendo elaborada
exatamente nessa premissa.
Um dos fatores que distingue o Homenagem é o facto do seu espaço
ser multifuncional. O Palacete que
alberga o restaurante, para além de
uma sala comum, tem ainda recantos
mais pequenos que permitem que

grupos até 12 pessoas se instalem com
privacidade.
A “casa-mãe” tem capacidade para
acomodar grupos até 60 pessoas. No
entanto, a Quinta dos Teixeiras tem ainda
à disposição o serviço de catering, com
capacidade para 400 pessoas sentadas
e 600 volante.
RESTAURANTE HOMENAGEM
Rua Oliveira Júnior, 918
3700-205 S. João da Madeira
T. +351 256 817 368
T. +351 916 554 434
geral@homenagem.pt
www.homenagem.pt
Longitude: 08º29’41” | Latitude: 40º54’25”

CASTELO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Já que vai estar tão perto, desfrute de um passeio pelo Castelo fundado no Séc.
XI sobre vestígios castrejos romanos e visigóticos. A história do Castelo e a de
Santa Maria da Feira, está ligada à fundação e consolidação da Nacionalidade
Portuguesa. A entrada custa 3€.
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BACALHAU COM MOLHO DE LIMÃO E PIMENTOS
Ingredientes
1 chávena de azeite;
1 pimento vermelho;
1 pimento verde;
Brócolos;
Sal e pimenta rosa a gosto;
4 dentes de alho picados;
Sumo e raspas de 2 limões;
4 postas de bacalhau demolhadas;
4 batatas grandes cortadas em
quartos.

Cheira a
primavera!

C

hegamos finalmente à estação do ano que nos enche a vida de cor e
de cheiros. É bom para o corpo e para a alma... E é bom para quem
gosta de cozinhar! Com a primavera chegam os legumes frescos, bem
coloridos, as ervas aromáticas, as frutas, as flores comestíveis. É um oásis, uma paleta de sabores onde a criatividade impera e urge. Tomates,
alfaces, brócolos, beringelas, curgetes, pimentos, cenouras, salsa... Tudo brota da
terra. Legumes plenos de vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Acompanhe-os
com carnes magras, peixes ricos em ómega 3, mariscos ou, até, mesmo, sem mais
nada, só a colorir massas e arrozes deliciosos. Dê prioridade aos temperos à base
de ervas aromáticas e gengibre, por exemplo, evitando usar muito sal.

Preparação
No liquidificador, leve a pimenta, os alhos,
o sumo e as raspas de limão e bata grosseiramente. Passe a mistura por todo o
bacalhau e deixe descansar 20 minutos.
Na assadeira junte azeite, as postas, o molho da marinada e regue com mais azeite.
Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 20
minutos. Noutra assadeira prepare de um
lado as batatas e na outra metade coloque
os pimentos a assar. Retire os pimentos,
as cascas, corte-os em tirinhas e reserve.
Coza os brócolos. Sirva como na fotografia.

BOLO DE LIMÃO COM IOGURTE
Ingredientes
1 Chávena de margarina; 3 Ovos ,
claras e gemas separados; 1 Chávena bem cheia de açúcar (180g);
1 Copo de iogurte natural (150ml);
2 Chávena de farinha de trigo
(220g); 1 c. sopa de raspas de
limão (6g); 1 c. sopa de fermento
em pó (10g).

Preparação
Acenda o forno a 180graus. Bata as claras
e reserve. Bata as gemas com a margarina
e o açúcar até obter um creme leve. Junte o
iogurte e misture. Com a velocidade baixa,
adicione a farinha, as raspas e o fermento.
Por último e sem bater, junte as claras delicadamente. Coloque numa forma redonda
com furo central, untada com margarina
e enfarinhada, leve ao forno por cerca de
35 minutos.

JANEIRO-ABRIL 2017 ARRIVA JORNAL 37

FRITTATA DE PEPPERONI E QUEIJO
Ingredientes
Margarina ou azeite;
8 ovos;
Pepperoni fatiado;
Queijo ralado a gosto;
10 tomates cereja cortados;
Cebola picada;
Sal e pimenta a gosto.

Preparação
Numa tigela coloque os ovos, parte do queijo,
a cebolinha e bata até homogeneizar bem.
Tempere com a pimenta e o sal. Aqueça a
frigideira antiaderente , coloque a margarina
(ou azeite) e os ovos batidos, as fatias de
pepperoni e frite em fogo médio, empurrando
delicadamente o líquido das laterais para
o centro. Tape a frigideira e cozinhe por 5
minutos. Depois coloque os tomates sobre a
omeleta. Salpique o queijo por cima, tape a
frigideira e deixe fritar por mais 5 a 8 minutos.
Retire do fogo e sirva quente.

PICADINHO DE CARNE
Ingredientes
3 c. sopa de azeite;
500 gr de carne magra em
cubos;
2 tomates picados, sem
sementes;
300 ml de água;
1 cubo de caldo de carne;
1 c. chá de sal;
Pimenta do reino a gosto;
Salsa picada a gosto.

ROLINHOS PRIMAVERA
Ingredientes
Folhas de papel de arroz ou de
massa brick;
1 cenoura ralada;
1/2 repolho roxo e branco em
tiras finas;
Folhas de legumes verdes;
Sementes de sésamo;
1 dente de alho picado pequeno;
1 cubo de gengibre picado.

Preparação
Na opção cru: prepare as folhas de papel de
arroz, coloque no meio um pouco de cada ingrediente e enrole bem. Sirva com um molho
a gosto. Na opção de forno: Saltear os legumes no wok, disponha a massa brick, coloque
os ingredientes, enrole e leve uns minutos ao
forno até ficar douradinho. Pode integrar os
ingredientes que desejar, incorporando miolo
de camarão ou frango desfiado, por exemplo.

TALHARIM PRIMAVERA
Preparação
Numa panela, refogue o azeite com a carne
até dourar bem e secar. Adicione o tomate,
a água, o caldo de carne, o sal e a pimenta.
Quando ferver, cozinhe por mais 15 minutos
, até a carne estar macia. Se necessário
acrescente mais água.
Quando estiver pronto junte a salsa picada.
Sirva bem quente acompanhado de arroz
branco.

Ingredientes
1/2 chávena margarina; 1
beringela média, sem miolo,
cortada em juliana; 1 courgete
media cortada em juliana; 2
c. sopa de tomilho fresco ou
oregãos; sal e pimenta a gosto;
500 gr de talharim; 2 dentes de
alho picadinhos; 2 cenouras
(médias) cozidas ao vapor
cortadas em juliana.

Preparação
Numa panela, leve água com sal para ferver.
Acrescente o talharim e cozinhe até estar al
dente. Retire da água e reserve. Numa frigideira com revestimento anti-aderente, coloque
a margarina e o alho para dourar. Junte os
legumes, tempere a gosto e salteie por alguns
minutos. Junte a massa cozida, misture bem
e decore com folhinhas de tomilho. Pode
acompanhar com peitos de frango grelhados.
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Quinta de
Lourosa
A Quinta de Lourosa está localizada na Região Demarcada
dos Vinhos Verdes, no concelho de Lousada. Aqui
nascem Vinhos Verdes plenos de elegância e encontra o
refúgio perfeito para uns dias a relaxar entre as vinhas.
Recentemente a Quinta de Lourosa apresentou duas novas
colheitas e reforçou a imponência do Vinha do Avô, o topo de
gama da casa.

A

pego pela terra, paixão pelo
vinho e amor pela família
são os valores que moveram Rogério de Castro,
professor catedrático de
viticultura e grande impulsionador dos
estudos sobre as vinhas em Portugal,
a fazer renascer esta casa, produtora
de vinhos Regional Minho e DOC
Vinho Verde. Nesta missão, Joana de
Castro, filha e enóloga, tem um papel
igualmente fundamental. Juntos fazem
da Quinta de Lourosa um lugar onde o
respeito pela natureza e pela tradição
se harmoniza com a inovação técnica e
ousadas experiências vitivinícolas. Rogério de Castro salienta “na Quinta de
Lourosa, a cultura da vinha é também
uma cultura de valores”, acrescentando que “a Quinta de Lourosa não é apenas uma empresa de vinhos: é o fruto,
simultaneamente fresco e maduro,
de uma ciência e de uma paixão”. Do
portefólio fazem parte vinhos brancos,
rosados, tintos, espumantes.
Recentemente chegados ao mercado,

os vinhos Quinta de Lourosa Arinto
e Loureiro 2016 e Quinta de Lourosa
Alvarinho 2015 foram oficialmente
apresentados no passado dia 30 de
março, num saboroso jantar realizado
no Wine Lover Bairro Alto, restaurante
e wine bar, em Lisboa, com a presença
de Joana e Rogério de Castro, representantes dos restaurantes do Bairro
Alto, parceiros, amigos e imprensa
especializada.
O Quinta de Lourosa DOC Vinho Verde
branco 2016, foi elaborado com as
castas Arinto e Loureiro. No aroma
revela notas de frutos citrinos e flores.
É harmonioso e sedutor no paladar,
mantém o per fil frutado e fresco,
deixa um fim de boca longo e muito
agradável. É uma excelente opção para
acompanhar todo o tipo de peixes,
mariscos e carnes brancas, para o
comprovar desfilaram iguarias como
patê de atum, queijo de alho e ervas,
alheira à Brás. Foram produzidas 60 mil
garrafas, sendo o preço recomendado
4,00 Euros.

O Quinta de Lourosa Regional Minho
Alvarinho 2015 fez fermentação e estágio parcial em barricas de carvalho
novas durante seis meses. Na prova
revela um aroma intenso e complexo
a frutos citrinos em conjugação com
um traço mineral, envolvido em notas
tostadas. No paladar é complexo e
delicado, um vinho com carácter e acidez firme, um conjunto envolvido num
final equilibrado, longo e elegante.
Este Quinta de Lourosa Alvarinho 2015

foi harmonizado com uma açorda de
gambas e acompanha muito bem peixe
fresco gordo, mariscos, cataplanas,
risotos de peixe, carnes brancas, cozinha japonesa, cozinha indiana e variadíssimos pratos de bacalhau. Foram
produzidas 10 mil garrafas e apresenta
um preço recomendado de 8,50 Euros.
Por fim, e para deixar todos ainda mais
rendidos, chegou o Vinha do Avô, um
vinho especial elaborado unicamente
a partir da casta Arinto e que é fruto
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Atualmente
com cerca de
27 hectares,
a Quinta
de Lourosa
distingue-se
pelo inovador
sistema de
condução em
Lys

do amor pela natureza e pela vinha,
sendo uma homenagem dos netos
(Mariana, Francisco e Mafalda) ao
avô, Rogério de Castro. As uvas foram
selecionadas à mão a partir de uma
vinha com cerca de 33 anos, que
tem algumas particularidades: é a
primeira vinha de seleção clonal da
casta Arinto em Portugal; é a primeira

vinha com sistema de condução Lys;
é a primeira grande vinha de encosta
“ao alto” na Região Demarcada dos
Vinhos Verdes; e foi desta vinha que
nasceu o primeiro vinho engarrafado
da Quinta de Lourosa, em 1995. Este
Vinha do Avô resulta, assim, de um lote
selecionado de uvas Arinto desta vinha
especial e da conjugação das colheitas
de 2013, 2014 e 2015, tendo fermentado
e estagiado em barricas de carvalho
francês usado. Na prova apresenta cor
amarela, aroma de maçã madura, na
boca sentem-se os tostados, tem excelente frescura e deixa um final longo
e persistente, fazendo adivinhar uma
grande longevidade. Um vinho com
tanta complexidade, volume e frescura,
permitiu arriscar a harmonização com
queijo de cabra e compota de abóbora,
tarde de amêndoa e toucinho do céu.
O Vinha do Avô foi apresentado em
2016 e, um ano depois, deslumbra pela
capacidade de evoluir rumo à perfeição. Foram produzidas 1500 garrafas
magnum e está disponível em pontos
de venda selecionados por 30,00 Euros.
O REFÚGIO PERFEITO!
Atualmente com cerca de 27 hectares,
a Quinta de Lourosa distingue-se pelo
inovador sistema de condução em

Lys, que favorece a captação solar e
a gestação de uvas sãs e maduras,
culminando em vinhos equilibrados,
frescos e aromáticos, na melhor tradição dos Vinhos Verdes. A plantação
de vinhas fez-se em puro respeito pela
paisagem e pelo solo. Foram recuperados ancestrais processos de rega e desenvolvidas técnicas mais racionais e
ecológicas na aplicação de pesticidas.
A Quinta de Lourosa, para além da
produção de vinhos e espumantes
de qualidade é, também, um destino
de eleição para amantes do vinho e
a escolha ideal para quem procura
aprazíveis dias de repouso e descoberta. Tem uma capela que remonta
ao séc. XVII e uma casa com beiral do
séc. XVIII. A 40 km do Porto e servida
por excelentes acessos, a Quinta de
Lourosa respira longe do bulício citadino. É acolhedora nas estações frias;
aprazível na primavera e verão. Destino
para férias em família, refúgio para um
fim-de-semana a dois ou estância para
retiros profissionais, oferece visitas
guiadas às vinhas e adega, provas de
vinhos e pacotes turísticos onde estão
presentes a gastronomia tradicional
e a cozinha criativa, o artesanato e
lugares de relevo histórico e cultural.
A Quinta de Lourosa é uma âncora

para a descoberta de uma região rica
em monumentos românicos, antigos
trilhos e miradouros. As instalações
contemplam seis quartos com casa
de banho privativa, um apartamento
com kitchenette, piscina, campo de
ténis, salão de jogos, parque infantil,
sala de reuniões, sala de provas, loja
de vinhos e produtos gourmet.
Mais informações em: www.quintadelourosa.com.
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cidades
ARRIVA
texto e fotografias Marco António Lindo

Trieste
Trieste, é uma bela cidade, com pouco
mais de 200 mil habitantes, encostada
ao Adriático, a escassos quilómetros da
Eslovénia, numa encruzilhada histórica,
regateada por diversos estados e que
chegou a ser o mais importante porto
do Império Austro Húngaro.

F

oi no tempo dos Romanos que Trieste ganhou
importância mais significativa. Depois da
queda do Império Romano do Ocidente, o
seu domínio passa para a capital do Império
a oriente, Bizâncio. No total a ocupação durou quase dez séculos até ser ocupada pelos Francos
em 788.
Já no século XII vai entregar-se à proteção do Duque
da Áustria para se proteger das constantes investidas
da República de Veneza, e assim ficará até ao fim da
Primeira Guerra Mundial.
Hoje é parte da comuna italiana da região do Friul-Veneza Júlia, província de Trieste cobrindo 84,49 km² de
território.
Significativo avanço conseguiu-se nos princípios do
século XVIII quando se torna porto franco. Embora hoje
não se note quase alguma ligação, ainda há cem anos
a primeira língua oficial era o Alemão, graças ao facto
de até ao fim da guerra a capital ser Viena. No entanto,
falava-se correntemente italiano, ou um dialecto local,
o Tergestino.
A Primeira e Segunda Guerra Mundial trouxeram à
região conflitos extremos, que começam precisamente
com a sua invasão pelos italianos encetada a partir de
1915. Em 1918 o reino de Itália conquista definitivamente a região onde se encontra Trieste. A forma forçada de
integrar diversas minorias leva à criação daquilo que
se virá a chamar de “Fascismo de fronteira”.
Com a segunda guerra e a aliança dos Italianos com os
Alemães, o porto de Trieste torna-se estrategicamente
fulcral.
Nesse período Risiera di San Sabba, a leste do centro
da cidade de Trieste, vai tornar-se o único campo de
concentração com crematório, na zona meridional da
Europa. Neste campo foram mortos fundamentalmente, “partigiani” italianos e eslavos, judeus e membros
da resistência.
O período do fim da guerra é devastador. Trieste é atacada por jugoslavos que vão cometer atrocidades tais,
que mesmo os alemães só se rendem à segunda força

a chegar à região, os Neo Zelandeses. Os jugoslavos
ocupam a região durante 40 dias, tempo em que aproveitam para uma limpeza étnica, algo que ao longo dos
séculos se revelou como um hábito para eles.
Em 1947 as Nações Unidas instituíram o “Território
Livre de Trieste”, resultado de mediação entre italianos
e jugoslavos com intervenção das diversas nações
representativas das forças aliadas durante a guerra.
Esta será a primeira forma de autonomia, já que sob
controlo da ONU a região de Trieste fica dividida em
duas zonas, sendo uma com administração partilhada
por aliados e jugoslavos. Em 1954 a região é mesmo
separada ficando a autonomia entregue a cada um dos
países que geograficamente a assumem.
Em 1975 o Tratado de Osimo é assinado entre a Jugoslávia e Itália e, aqui, define-se que a partir de outubro de

1977 a Zona A, incluindo a cidade de Trieste, torna-se a
Província de Trieste, por isso parte integrante da Itália, e
a Jugoslávia fica com o livre acesso ao porto de Trieste.
Turisticamente Trieste é uma daquelas cidades onde
tudo se pode fazer a pé. As formas mais convencionais
para chegar são o avião ou comboio.
Há ligações aéreas a algumas cidades europeias, embora que a ligação privilegiada seja via Roma ou Milão.
O aeroporto que serve a cidade é o de Friuli Venezia
Giulia que não é ainda servido por comboio, mas que
em autocarro fica a uma hora; há bastantes circulações.
Para quem ande em passeio e goste de diversificar
as cidades, uma das possibilidades é fazer de Milão a
Bergamo, depois a Veneza e finalmente de Veneza ao
centro de Trieste.
A estação Trieste Centrale é monumento tendo sido
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O serviço público
de transportes é da
responsabilidade da
Trieste Trasporti, uma
empresa ARRIVA, que
opera os autocarros. O
preço do bilhete diário
é 4,35 euros sendo
válido por 24 horas

inaugurada, numa primeira fase, em julho de 1857, pelo
imperador Francisco José do Reino Austro Húngaro. O
atual é o edifício completo de julho de 1878.
Já que os autocarros que vêm do aeroporto terminam
no edifício ao lado da estação, este é o local para
começar o passeio. Tanto se pode fazer diretamente
em direção à zona ribeirinha, em que vai encontrar o
Canal Grande, onde ao cimo se vê a Igreja de Santo
António Novo. Ao subir, quem for pelo lado esquerdo,
irá também encontrar uma estátua dedicada ao grande
escritor James Joyce. O escritor que ficou imortalizado
por “Ulisses” viveu por bastantes anos na cidade, onde
nasceram dois filhos da sua relação matrimonial com
Nora Barnacle. A sua primeira obra publicada em 1907
é bastante controversa, o poema “Música de Câmara” é
uma antologia de 36 poemas líricos curtos, inspirados

no som de urina a cair num penico.
A partir da Igreja de Santo António, tudo o que seja
a subir pode levar o turista ao encontro de vielas e
ruas muito bonitas que culminam no “Castello de
Sin Gusto” e ao lado, a Catedral com o mesmo nome,
um edifício singelo que se apresenta na forma pós
restauro no século XIV, com um interior simples mas
onde se encontra um excelente conjunto de mosaicos
venezianos dessa época.
Regressando à beira-mar, temos um bonito aquário e
o Museo del Mare, dedicado especialmente à história
da navegação.
Quando nos aproximamos de Trieste vindos do lado do
aeroporto, passamos por Barcola, onde podemos visitar
a “Grotta del Gigante”, uma gruta que foi habitada pelo
homem na pré-história, onde se encontra um museu

espeológico. A visitar também temos o “Castello di
Miramare”, obra do século XIX, construído por ordem
do Imperador Maximiliano de Habsburgo.
Na cidade, a este, pode visitar-se o que restou da atrás
referida “Risiera di San Sabba”, com entrada gratuita
e que permite vislumbrar alguns dos horrores de uma
prisão Nazi.
O serviço público de transportes é da responsabilidade
da Trieste Trasporti, operador urbano, uma empresa
ARRIVA, que opera os autocarros. O preço do bilhete
diário é 4,35 euros sendo válido por 24 horas.
A Trieste Trasporti opera ainda barcos e uma linha
de carro eléctrico que liga a cidade a Opicina, desde
Setembro de 1902. A linha tem a particularidade de funcionar como carro eléctrico até um ponto em que passa
a tração de funicular, sendo empurrado pelo íngreme
percurso por um veículo especial que o empurra ou
que limita a sua marcha na descida. São apenas cinco
quilómetros em que sobe 329 metros encontrando
passagens onde atinge os 26% de inclinação.
A cada 20 minutos parte da Piazza Oberdan levando
o passageiro a uma viagem de beleza inesquecível.
Comer em Trieste é simples. A variedade da oferta cruza
tradições mais conhecidas de Itália com gostos mais
do leste adriático.
Globalmente, na classe das pequenas cidades, Trieste é
muito bonita e uma ideia a considerar, quer seja como
destino final, quer seja como a caminho da Eslovénia.
Afinal, uma viagem na ARRIVA custa só 9 euros de
Trieste a Liubliana.
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Braga Romana
Reviver Bracara
Augusta
14.ª edição | de 24 a 28 de maio | Centro Histórico de Braga

B

racara de sangue, elevou-se magnifica sob o olhar terreno de um império que a proclamou Augusta, como que se obra divina se tratasse.
Obviamente falamos da soberana das terras da “Callaecia”, a Opulenta
e Eterna Cidade de Bracara Augusta! Imponente, enobreceu seus
habitantes com as devidas honras e direitos ao título de cidadão Bracaraugustano, há mais de 2000 mil anos.
Em Braga revive-se todos os anos na “Braga Romana” um pouco do todo que foi e
é a sua Augusta marca de nascença, onde se aprende, revisita, desfruta, onde se
chora e ri e se marca o peso da cidade nos anais da história. Um verdadeiro Bracaraugustano, terá sempre sangue Brácaro a correr nas suas veias, e Augusto berço
na sua nascença! “AVÉ, BRACARA AUGUSTA!!!” é o grito de ordem nas festividades.
Mais informações em http://bragaromana.cm-braga.pt/.

Filho da Treta
Multiusos de Guimarães | 6 de maio | 22:00 horas

O

espetáculo “Filho da Treta” é protagonizado pelos atores José Pedro
Gomes e António Machado e tem raízes na peça “Conversa da treta”
celebrizada pela dupla José Pedro Gomes e António Feio.
Zezé (José Pedro Gomes) e Júnior (António Machado) são os protagonistas de “Filho da Treta”, uma comovente irritação entre duas gerações
perdidas em que se discutem as tascas gourmet, os refugiados, os paus de selfie,
as novas famílias e outras pragas que assolam o mundo moderno deste saudoso
bairro em vias de extinção.
“Nada se perde, tudo se transforma” – o código genético da Treta renasce com a
assustadora e nada aguardada peça de teatro “Filho da Treta”, refere a apresentação
do espetáculo que tem textos de Filipe Homem Fonseca e Rui Cardoso Martins.
Os bilhetes, entre os 15 e os 22 euros, podem ser adquiridos no Multiusos de Guimarães, Complexo de Piscinas de Guimarães, Lojas FNAC, Lojas Worten, CTT, El Corte
Inglês, Centro Cultural Vila Flor, Plataforma das Artes, AAUM (Guimarães e Braga),
Posto de Turismo de Vila Nova de Famalicão, Teatro Gil Vicente (Barcelos), Theatro
Circo (Braga), Viana Welcome Center (Viana do Castelo) e em http://tempolivre.bol.pt.
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horóscopo

CARNEIRO
21/03 A 20/04

TOURO
21/04 A 21/05

GÉMEOS
23/05 A 21/06

CARANGUEJO
22/06 A 23/07

Amor: Pode precisar lidar com ritmos mais
lentos na sua relação e a necessidade de
equilibrar melhor a gestão de afetos.
Trabalho: É um momento cheio de energia,
especialmente porque um novo ciclo está
a começar. E tem todos recursos para
começar coisas novas, fazer mudanças e
acelerar alguns projetos.
Saúde: Aproveite este período para meditar
e definir opções saudáveis de vida.

Amor: Pode estar mais ansioso precisamente neste momento que precisa ter mais
calma para segurar a relação.
Trabalho: É um bom momento para trabalho, mas se não tiver foco e organização,
pode perder-se no meio de tantas oportunidades.
Saúde: É um momento interessante para
prestar atenção aos sonhos e de se envolver em processos mais profundos de
autoconhecimento.

Amor: Este período será movimentado no
amor e nos relacionamentos em geral,
incluindo relações familiares.
Trabalho: Altura boa para muitas coisas,
de encontro com amigos, viagens, passando pela possibilidade de retomar ou
começar novos projetos e acelerar coisas
no trabalho.
Saúde: Mantenha-se focado nos objetivos,
faça exercício.

Amor: O autoconhecimento é fundamental
e precisa saber claramente o que quer e o
que precisa nesse momento.
Trabalho: Terá muitas opções, não se disperse por entre momentos de ansiedade
tentando abraçar o mundo.
Saúde: Evite fritos e molhos, cuide do seu
nível de colesterol.

LEÃO
24/07 A 23/08

VIRGEM
24/08 A 23/09

BALANÇA
24/09 A 22/10

ESCORPIÃO
23/10 A 22/11

Amor: É um período importante para definir que rumo seguirá daqui até o fim do
ano. Por isso, não tenha medo se precisar
mudar a rota!
Trabalho: É um período positivo para fazer
um curso novo, ou formação profissional,
experimente coisas novas, outros temas e
faça novos projetos.
Saúde: Caminhe mais. Saia do sofá!

Amor: É um período de mudanças e de muita intensidade! É um bom momento para
se tentar compreender melhor no amor.
Trabalho: Vai ter conversas mais difíceis
com o seu chefe, que visam resolver boatos
internos entre colegas que querem prejudicar a sua imagem.
Saúde: Opte pela tranquilidade, aproveite
para pensar na vida. E para escrever.

Amor: Olhe para a sua relação com mais
objetividade e não adie mais conversas e
soluções.
Trabalho: É um período de revisão geral da
sua vida e isso inclui também as questões
de trabalho e de saúde. É importante ter a
certeza que tudo acontece como planeado.
Saúde: Respeite os seus limites, não abuse
do organismo e tente compensar exageros.

Amor: No amor, as coisas tendem a ficar
mais calmas e tranquilas, sem novidades.
Trabalho: A sua rotina será bem movimentada ao longo de abril e maio. É importante
ter metas claras, mas também estar aberto
aos imprevistos e novidades, que podem
abrir novas frentes e possibilidades.
Saúde: É importante cuidar da saúde,
para dar conta de tanto trabalho que vem
pela frente.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO
22/12 A 20/01

AQUÁRIO
21/01 A 19/02

PEIXES
20/02 A 20/03

Amor: Maio será um mês bem animado,
com vida social intensa, novos relacionamentos e um novo amor.
Trabalho: No trabalho, sentirá criatividade,
as coisas organizam-se e como os resultados vêm mais rápido, fica com mais tempo
para focar na vida pessoal.
Saúde: Passe mais tempo com a família
e reforce os laços, vai sentir-se mais feliz.

Amor: Tudo tranquilo no amor. A sua vida
familiar pode ficar mais intensa e movimentada. Viva-a intensamente.
Trabalho: Tudo irá fluindo ao ritmo certo.
Os colegas respeitam o seu trabalho e será
reconhecido pelo sucesso.
Saúde: Durma mais e sentirá maior energia
para se dedicar a um novo hobby.

Amor: Nada de novo.
Trabalho: Bom período para fazer contactos
e conversar com muita gente diferente.
Contar ideias, dar opiniões e ouvir as dos
outros. Viajar, ler, estudar, escrever... Tudo
isso inspira estimula a criatividade.
Saúde: Atenção às alergias, previna-se.

Amor: É um momento de mudanças internas e de mais intimidade no amor.
Trabalho: Maio será um bom mês para
começar a trabalhar num lugar diferente.
É um período importante para os assuntos
financeiros, com ganhos e investimentos,
mas também com gastos desnecessários.
Mantenha o foco.
Saúde: Faça uma alimentação mais saudável!

