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VAMOS À PRAIA

ARRIVA tem nova
imagem de marca

Nunca a praia esteve tão acessível! Na ARRIVA já está
tudo a postos para transportar todos até ao destino mais
desejado do verão: Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
Sem ter de pegar no carro, nem pagar portagens, sem
se preocupar em estacionar, a preservar o ambiente e
poupar dinheiro. Vão ser umas férias fantásticas!

O grupo ARRIVA está a mudar a imagem de marca. E
Portugal é o primeiro país, fora do Reino Unido, a ter um
autocarro a circular já com a nova e exclusiva cor. A nova
imagem será aplicada em todos os suportes corporativos,
autocarros, comboios, barcos, carros eléctricos, metros
ligeiros, a nível mundial.

Receitas divertidas e saborosas para fazer com os mais pequenos
SOCIEDADE

A luta de quem
tem de se
adaptar
Todos os dias, milhares de
jovens portadores de deficiência
nos provam que não é o
desporto que tem de se adaptar
a eles. É a sociedade. Que tem
de aprender que é também
através do desporto que as
suas diferenças vão sendo
aceites. E, mais do que tudo, é
o palco onde mais sorrisos são
arrancados. E que sorrisos!

p. 12-15

RELIGIÃO

p. 32-33
p. 24-29

Papa Bento XV
Na altura da Primeira Guerra
Mundial morriam milhares de
pessoas e o Papa Bento XV
apela à Igreja para que se reze
pela Paz pedindo a intercessão
de Maria Santíssima. E Nossa
Senhora atende à súplica,
aparecendo oito dias depois
aos Pastorinhos de Fátima.
Estávamos em 2017. Cem
anos depois Fátima recebeu o
Papa Francisco e milhares de
Peregrinos. Deixamos nesta
edição os testemunhos.
PUB
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notícias

ARRIVA Holanda
ganha prémio
Lean & Green Star

ARRIVA Sérvia

D

ecorreu na ARRIVA da Sérvia, na terceira
semana de maio, um encontro com intuito
de apresentar a Lesta a nova identidade da
empresa.
Ao mesmo tempo aproveitou-se o encontro
para uma apresentação detalhada sobre os valores ARRIVA, a sua importância e estratégia para a sua consolidação.
A reunião decorreu em Nis, a maior cidade no sul da Sérvia,
onde ainda há meses a ARRIVA ganhou a concessão da
operação de autocarros na cidade.
Durante a reunião foram esclarecidos todos os pontos

constantes no plano de valores da empresa culminado
o “workshop” com um exercício em que cada um dos
diretores presentes identificavam e explicavam quatro
valores ARRIVA.
Durante o encontro, aproveitou-se para fazer uma recolha
de donativos para apoio de um colega gravemente doente.
No final cada um dos presentes levava na mão uma caneca
onde se identificava um dos valores apresentado. A caneca
vencedora foi a “Working Together”, a que marca a essência
do serviço, ficando em segundo lugar a “Thinking Beyond”
que representa a necessidade de pensar pelo futuro.

A

ARRIVA da Holanda recebeu um prémio
pelo trabalho que tem desenvolvido em
prol do ambiente e pelos excelentes resultados práticos obtidos na redução de
emanações de carbono.
Bas van Weele, diretor de relações externas, recebeu pela
ARRIVA o Prémio Lean & Green Personal Mobility Star.
Lean & Green é um programa de incentivos que busca
encorajar empresas e organizações para promoverem
nas suas operações os mais elevados níveis de atitude,
que promova a progressiva melhoria das condições
ambientais.
Este é o resultado da implementação do projeto ambiental que levou a que em 2013 a ARRIVA Holanda se
tivesse comprometido no sentido de reduzir em cinco
anos, pelo menos, 20% as emissões geradas pelo
serviço publico de transportes.
Os locais ou regiões onde esse cuidado se sentiu mais
foram Achterhoek, Rivierland, a região de Drechtsteden, de Alblasserwaard e Vijfheerenlanden

TRIESTE TRASPORTI
membro da CIVITAS PORTIS

Ainda na Holanda...

A

N

ARRIVA operadora da TRIESTE TRASPORTI, tornou-se no mais recente membro
da Civitas Portis, o projeto internacional
que promove projetos e iniciativas que
promovam a mobilidade e novas soluções
de transporte.
O projeto é financiado pelo quadro Horizon 2020 da
Comissão Europeia. Convém saber que o Horizon 2020
é o maior projeto europeu de inovação e pesquisa para
inovação, tendo um fundo disponível para apoios que
ascende a cerca de 80 biliões de euros hepta anuais.
O objectivo é criar um ambiente urbano-portuário sustentável e saudável, integrar sistemas de mobilidade
inovadores e reforçar a cooperação entre cidades e
portos.
A Civitas Portis propõe um modelo de “Smart Port
City”, que reforça uma nova visão integrada para as
cidades portuárias.
A Trieste Trasporti juntou-se junto com Klaipeda, Aberdeen, Antuérpia e Costanza nesta iniciativa.
Foram atribuídos cerca de 16 milhões de euros ao
projeto e Trieste recebeu uma quota de 2,8 milhões

de euros para atingir o seu objectivo, criar um novo
plano de mobilidade para integrar e ligar o Porto Vecchio, uma área de 620.000 metros quadrados que será
reconstruído na totalidade ao novo porto e ao centro
histórico da cidade.
A Trieste Trasporti, é uma empresa da ARRIVA Itália
que opera o serviço de transporte público da cidade, e
que participará como parceira para sustentar e apoiar
a modernização de Trieste e reforçar, com a sua experiência o desenvolvimento da área de Porto Vecchio.

Bebé a bordo
o dia 21 de maio aconteceu o menos
habitual. Numa carreira na cidade de
Breda uma senhora entrou em trabalho
de parto tendo sido de imediato assistida
no local pelo motorista do autocarro e
por um elemento do controle de tráfego. Enquanto os
serviços médicos de urgência não chegavam ao local,
o controlador de tráfego ia recebendo por telemóvel as
instruções dadas pelos paramédicos a caminho.
Entretanto, mais dois passageiros juntaram-se a ajudar
o parto que acabou por acontecer momentos antes da
chegada da ambulância.
Embora o cordão umbilical gerasse algum risco, tudo
correu bem, mamã e criança foram para o hospital
para observação e repouso. Rapidamente se concluiu
estarem bem.
Os 15 passageiros no autocarro festejaram e cumprimentaram os funcionários da ARRIVA pela forma como
lidaram com a questão.
A ARRIVA Holanda está a preparar uma prenda especial para oferecer dentro de alguns dias ao bebé e à
sua mãe.
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Manuel Santa Cruz Oliveira
Presidente da Comissão Executiva
da ARRIVA Portugal Norte

Editorial
Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,
Tendo ocorrido no passado dia 13 de
Maio o 100º aniversário das Aparições
de Fátima, as celebrações deste ano
tiveram uma dimensão especial, porque
Fátima recebeu um Peregrino muito
especial, o Santo Padre Papa Francisco,
que veio em peregrinação e com o objetivo de, naquele dia e naquele Santuário,
proceder à Canonização dos Pastorinhos
Francisco e Jacinta.
Assim, este seu jornal dedica um espaço
especial a Fátima, com uma descrição
histórica das aparições e também com
o relato de dois Peregrinos, um com
partida do sul e outro(a) com partida do
norte de Portugal, que tiveram a amabilidade de nos facultar uma crónica das
suas experiências na caminhada a pé
de vários dias e que, juntamente com
os seus grupos, os levou até Fátima para
se juntarem à imensa multidão, que
nos dias das celebrações aí marcaram
presença.
São dois relatos vivos de experiências
que os levaram a abdicar do conforto
dos seus lares e, seguramente com
muitos sacrifícios e algumas privações,
empreender jornadas de reflexão, agradecimento e Oração pelo que, nas suas
pessoas, aqui felicitamos todos quantos, como eles (e são muitas dezenas
de milhar de pessoas), fizeram caminhadas semelhantes e, seguramente,
sentiram os seus sacríficos atenuados
pelo facto de, na sua própria convicção, o estarem a fazer também com a
intenção de que haja Paz no Mundo e
uma vida melhor para todas as pessoas.

Proprietário e Editor:
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

Permitam-me uma referência especial
ao Peregrino vindo do sul visto tratar-se
de um colaborador do grupoL, o Dr.
José Perleques, que desenvolve a sua
atividade principal nos TST mas que ultimamente tem colaborado intensamente
connosco, coordenando os nossos
processos de certificação de Qualidade,
Ambiente e Segurança. Conheço bem o
Dr. José Perleques e a sua dedicação a
atividades em favor dos que mais precisam e, por isso, atrevo-me a imaginar
o quanto durante esta sua caminhada
até a Fátima dedicou horas e horas dos
seus pensamentos, reflexões e orações
a pessoas que conhece e sabe que, seja
por motivos de saúde ou por outros
infortúnios da vida, precisam muito
da ajuda dos seus semelhantes e de
proteção Divina.
Estamos no principio do mês de junho
e isso significa que se aproxima o início
do verão, estação do ano em que muitas
rotinas das pessoas sofrem modificações, nomeadamente devido ao gozo
de férias de uma grande maioria da
população.
E férias significam muitas vezes - senão maioritariamente - a passagem de
alguns dias nas zonas costeiras para
desfrutar das vantagens que o mar nos
oferece. É, por isso, que uma vez mais
vamos realizar o nosso serviço especial
conhecido como “VAMOS À PRAIA”,
que coloca à disposição dos nossos
clientes um meio rápido, económico e
confortável de acesso à Póvoa de Varzim
e Vila do Conde, duas das melhores
praias do nosso País, que se situam
na nossa zona de influência e são as

preferidas de uma grande maioria dos
nossos clientes.
No planeamento do serviço VAMOS À
PRAIA, incluímos uma vez mais tarifas
especiais de muito baixo custo para diversos tipos de clientes, nomeadamente
os SENIORES e os ESTUDANTES e, é
também por isso, que podemos dizer
que a utilização do serviço VAMOS À
PRAIA é a forma mais económica que
os nossos clientes têm para fazerem as
suas férias de praia.
Este é, também, o período em que uma
grande parte dos jovens portugueses estão a finalizar o período de aulas de mais
um ano escolar e, sendo essa camada
da população uma das mais significativas em termos do número dos nossos
clientes do serviço diário das carreiras
que, dia a dia, a empresa disponibiliza na
região, contando com o profissionalismo
e dedicação dos nossos colaboradores,
para a eficiência reconhecida do serviço, é natural que dediquemos a esses
mesmo jovens uma atenção especial
também neste número do jornal.
Sendo a grande maioria dos alunos
beneficiária direta do investimento que
o País – portanto todos nós, incluindo os
seus próprios Pais e demais familiares,
através do pagamento dos impostos –
faz no sistema escolar Português, que é
de alta qualidade, acreditamos que, por
regra, os jovens estudantes aproveitam
eficazmente o que lhe é disponibilizado
para a sua formação como base fundamental de um futuro melhor e, por isso,
aqui os felicitamos.
Acreditamos que a oferta do nosso serviço VAMOS À PRAIA nas condições eco-

nomicamente atraentes que preparamos
para os jovens estudantes será também
uma forma de lhes proporcionarmos um
merecido tempo de descanso e diversão,
que lhes permitirá prepararem-se para
o novo ano escolar que chegará em setembro e, assim reunirem as condições
para mais um ano de sucesso escolar
como base da sua preparação para o
que haverá de vir a ser a sua vida ativa
dentro de alguns anos.
O caro Leitor pode já ter visto algum
dos nossos autocarros que estão pintados com a nova cor do grupo pois,
com orgulho da nossa parte, fomos a
primeira unidade de negócio da ARRIVA
na Europa Continental a utilizar a nova
cor e design, mas, porque se trata de
uma mudança substancial da imagem
corporativa, temos neste número do jornal, como forma de informação a todos
quantos nos dão o prazer de ler este
nosso meio de comunicação empresarial, uma parte dedicada a esse tema.
Esperando que o verão que se aproxima
nos proporcione condições climatéricas
muito boas e que a “verdadeira praga”
que são os incêndios florestais estivais
não nos atinja de forma significativa,
expressamos a todos os nossos votos de
um excelente período e que as férias de
cada um sejam na realidade a concretização dos desejos que, seguramente,
cada um já definiu para si.
Da parte da ARRIVA e todos os seus
colaboradores pode, como sempre,
contar com o maior e melhor dos empenhamentos para lhe proporcionar uma
muito agradável experiência.
Muito obrigado pela sua atenta leitura.

Diretor: Manuel da Santa Cruz Basto Oliveira • Coordenador Editorial: Marco António Lindo (lindom@ARRIVA.pt) • Conteúdos, Revisão,
Edição, Grafismo e Pré-Impressão: PurpleSummer – Media & Events Unip. Lda (purplesummer.media@gmail.com) - T. 211 352 336 • Colaboram
nesta edição: Francisco Sabino, Joaquim Marques, José Perleques, Laboratório da Paisagem, Mafalda Raínho, Marco António Lindo, Maria
Helena Duarte, Mónica Lindo, Secção de Programas Especiais do Destacamento da GNR de Guimarães, Susana Marvão • Fotografia: D.R.,
Marco António Lindo, Istock, Julieta Ribas e Shutterstock • Publicidade: T. 253 423 515 T. 969 105 600 • Impressão: FIG - Indústrias Gráficas,
SA | R. Adriano Lucas, 3020-265 Coimbra • Inscrito no ICS com o nº 125134 • Depósito legal: 264746/07 • Tiragem: 10 000 exemplares •
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Vamos à Praia
2017
Em meados de setembro do ano passado a campanha
Vamos à Praia 2016 foi dada como concluída. Estamos
no início de uma nova operação para a Póvoa de Varzim e
neste momento tudo está preparado. Cartazes, horários,
informação para a Internet e para a operação de tráfego.

T

odo o planeamento já começou há meses, todos quantos
estão envolvidos na produção
do serviço “Vamos à Praia
2017” trocaram as necessárias impressões para poderem iniciar o
processo, que levará no final à estrada os
autocarros necessários para a operação.
Os dados do ano anterior permitem
saber com um bom nível de precisão
quantos clientes usaram o serviço, a que
horas foram para a praia e num trabalho
que conta com os dados de quem está
na Póvoa de Varzim à tarde, saber a
quantidade de veículos usados para os
diversos destinos.
Os dados recebidos a partir dos autocarros, na informática, permitem uma análise concreta dos movimentos. Determinam-se os momentos mais importantes
de fluxo, permitindo prever que reforço
poderá ser necessário implementar.
Uma das questões que se tentou uniformizar foi quem pode beneficiar de
preços especiais, sendo ou não cliente
regular da empresa. Um dos lados é beneficiar os portadores de passe válido,
passe este relativo a qualquer carreira
da ARRIVA ou TUG - Transurbanos de
Guimarães, e que ao pagar a ida, recebem a volta grátis. Aliás, pagar a ida e
receber a volta grátis é comum também
a quem, em Famalicão, tenha o Passe

“Sénior Feliz”, a todos os portadores de
cartão de reformado, bem como a todos
os estudantes, que qualquer idade,
desde que tenham um cartão válido do
ano lectivo que acaba agora.
Este ano verificou-se que o melhor
seria usar os mesmos horários do ano
passado. Estes permitem ligações, em
especial as que acontecem em Famalicão. É necessário não esquecer a
amplitude do serviço, já que as origens
mais afastadas são Fafe e a Póvoa de
Lanhoso, onde chegar à praia significa
uma longa viagem.
Depois, e sempre que necessário, há
aqueles autocarros que tanto vemos
em Guimarães ou Famalicão, ou na
Póvoa na hora do regresso, e que estão
ali quietos, vazios, com um condutor
lá dentro, ou simplesmente cá fora, a
observar, à espera que lhe seja pedido
para ir a um ou outro dos destinos,
para reforçar o serviço, aquilo que
antigamente significava fazer um “desdobramento”, termo que ainda tem
significado para os mais idosos.
Todas as pessoas envolvidas neste processo querem simplesmente promover
um serviço descontraído, de boa qualidade e que entre outras coisas não pensa
só na poupança económica para quem
o utilize. Pensa também em valores ambientais, afinal, um autocarro transporta

facilmente um número de pessoas que
estatisticamente correspondem a mais
de duas dezenas de automóveis.
Portanto, ao viajar para a Praia na ARRIVA, não conduz, não paga portagem
de um automóvel, não corre o risco de
ter que pagar estacionamento para não
ter que andar dois quilómetros para por
o pé na areia, e ainda poupa o ambiente. Muitas vantagens com a garantia
de ter uma viagem para ir passar um
excelente dia na praia e voltar muito
bem para casa.
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Vá para a praia e
usufrua das férias
em segurança
Chegaram as férias, com elas a praia, o sol e o mar! É maravilhoso, mas também
pode ser terrível se não tiver alguns cuidados básicos para cuidar do seu corpo e
da sua saúde. Deixamos algumas dicas para evitar imprevistos.

V

“

Portanto, ao viajar
para a Praia na
ARRIVA, não conduz,
não paga portagem
de um automóvel,
não corre o risco
de ter que pagar
estacionamento.

erão! Finalmente. Como é desejado aquele
lugar ao sol, junto ao mar. À medida que
as férias se aproximam, prepare-se para
o calor. Desfrute em pleno, com alegria e
com saúde.
A higiene cuidada é muito importante. Tome sempre
um bom banho logo que regresse a casa e lave a roupa de banho e os chinelos de praia. O areal e o mar,
apesar de nos darem muito prazer, também são fontes
de fungos e bactérias. Assim, lembre-se: seque-se bem
depois de nadar, sem esquecer os intervalos dos dedos
dos pés, se puder mude de biquíni ou calções, se isso
não for possível, tente secar o melhor possível com a
toalha para evitar que a humidade esteja em contacto
com o seu corpo muito tempo.
Ir à praia e chegar ao fim das férias com um bronzeado
bonito é o objetivo de muitas pessoas. Mas nem todas
se podem bronzear. Tenha cuidado com o tempo de
exposição ao sol, com a aplicação de proteção e com
os horários de exposição. E lembre-se, as peles não
são todas iguais.
Comece por evitar a exposição ao sol depois das 12 e
antes das 16h00 e deixe-se ficar no areal até ao pôr-do-sol, que é sempre maravilhoso! Se não tem uma
barraquinha na praia, então leve um guarda-sol (e na
Póvoa de Varzim e Vila do Conde opte por levar um
para-vento, costuma ser útil). Existem diferentes tipos
de protetores pensados para cada situação e tipo de
pele e não é somente nesta época do ano que os deve
aplicar no rosto e corpo, mas sim ao longo dos 365
dias. A utilização de um bom protetor evita o risco
de cancro de pele, do envelhecimento precoce e do
aparecimento de manchas na pele. As mulheres já se
habituaram a ter estes cuidados (muitas delas) mas
os homens continuam a ser relutantes na aplicação
de cremes como um hábito diário.
Para um adulto o fator de proteção solar deve ser no
mínimo de 30, as crianças, pessoas de pele clarinha ou
com problemas de pele, devem usar 50 ou mais, com
aplicação a cada duas horas. Os protetores em spray

são muito práticos de aplicar, seja na praia como em
atividades ao ar livre. Há opções que evitam o contato
direto com os raios UVA e UVB, mas também tratam
a pele, hidratando-a e agindo contra os radicais livres.
Não esqueça os lábios! Compre um protetor em stick
e aplique regularmente, durante todo o verão e não
somente na praia, pode também usar para as partes
mais sensíveis, como axilas e virilhas.
Como já referi atrás, um dos maiores riscos da má
exposição solar é o potencial aparecimento de cancro
de pele. Se tem pele branca, cabelos (loiros ou ruivos)
e olhos claros, então é muito pouco resistente ao sol.
Pessoas assim não se bronzeiam. Queimam-se! Ou
seja, ficam com a pele vermelha, descascam e voltam
a ficar com a pele branca. Aceite isso e contente-se
com um suavezinho tom dourado que conseguirá ter
se usufruir do sol em horário adequado e com protetor
solar 50. Use roupas adequadas, seja amigo/a da sombra e use chapéu e óculos de sol. Se não pode mesmo
apanhar sol na praia, recomendamos um suplemento
alimentar de Vitamina D e uma alimentação adequada - alimentos como peixes, ovos, salmão e bacalhau
têm esta vitamina. Isto porque do sol saem radiações
que iluminam e não fazem nenhum mal à pele, os
infravermelhos, mas também saem ultravioletas A e
B, nocivas à pele e que são as responsáveis por fazer
o organismo produzir vitamina D.
Durante as férias de verão é imprescindível fazer uma
boa alimentação e manter uma boa hidratação, bebendo muitos líquidos. Prefira frutas, sanduíches ricas,
com pão mais escuro, legumes, fiambres e queijos
magros, atum, por exemplo, beba muita água ou chá
se preferir. Assim também pode compensar a “dieta”
com um geladinho.
E, por fim, cuide do visual. Use bons cosméticos hidratantes, com efeito refrescante, seja de manhã como ao
fim do dia, depois do banho. Não esqueça proteger o
cabelo. Use roupas frescas, de cor clara, não use roupa
e calçado apertado. Não esqueça o chapéu e os óculos
de sol. Seja feliz, com saúde! Boas férias.
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Nova imagem ARRIVA
Em 27 de janeiro do corrente ano, o Departamento de Comunicações da ARRIVA, sediado em Inglaterra, revelou o projeto
para a nova imagem da empresa. As pessoas responsáveis pelo conceito, que inclui também a divulgação e aplicação, são
Alison O’Connor, Alison Cole e a Julie Brown.

A

construção de elementos relativos à nova
imagem dos autocarros, colocação de
decorações e logótipos teve também a
participação do Richard Hurst da WPA
Pinfold, conceituadíssima agência de comunicação e imagem que recentemente ganhou três
galardões distintos no “Employer Brand Management
Awards”, entregues em Londres em 6 de dezembro.
Desde há algum tempo que começou a surgir um certo
desconforto com o excesso de variantes de imagem a
ser utilizada pelo grupo. Como é sabido, algumas das
operações obrigam a cores especificas, cores habitualmente associadas a operações de cidades, ou de
regiões especificas.
Depois acontece que há diversas empresas do grupo
que usam esquemas de pintura decididos por elas próprias, esquemas alguns inspirados dentro da própria
ARRIVA, mas que não “normalizados.
A situação mais complexa passa pela decoração dos
comboios em que apenas numa das companhias em
Inglaterra e numa na Holanda é que há respeito pela
imagem.

Compreendendo que uma marca deve acompanhar as
mudanças no mercado e inovações de estilo, a intenção é ter uma imagem que seja aplicável em qualquer
circunstância, autocarros, comboios, barcos, carros
eléctricos, metros ligeiros, e ainda, uma marca que
funcione na internet, dentro da empresa, em locais
públicos ou de serviço. A importância é entender efetiva imagem da marca, que resulte em
escala, sem subterfúgios.
Antes, a nossa marca só seria comparável a outras no mesmo ramo, o
transporte pesado de passageiros ou
o ferroviário, contudo o conceito de
marca, de imagem de marca, ultrapassa
a barreira limitada da operação especifica. Hoje em dia estamos no meio de diversíssimas
outras marcas que são associáveis, não pelo serviço
mas pelo próprio peso da marca. Uber, CityCar, ou por
exemplo a Moovel, são antes de um serviço, a própria
marca. Portanto, neste contexto, agora o que conta
paralelamente é o peso da marca, os que são mesmo
conhecidos, e os outros.

Antes de pensar os caminhos a seguir, fez-se um
inquérito em que se avaliaram diversos parâmetros,
a necessidade de mudar a imagem, quais os pontos
essenciais, incluindo os pontos que permitem na nova
imagem fazer do logótipo e do veículo um todo.
Depois do projeto para o autocarro sair do gabinete de
desenho, iniciou-se a aplicação prática. O candidato foi
o 1476 da ARRIVA Yorkshire.
Até ao fim de 2017, na aplicação da
PUB
nova imagem no autocarro, será mantido o atual logótipo. No entanto, neste
modelo já se aplicou o novo que será
usado a partir de janeiro de 2018.
As diferentes variantes dependem dos
tipos de serviço que são operados. No
Reino Unido haverá além do esquema de desenho
básico, outros, por exemplo para serviços rápidos,
expressos, ou serviços de frequência elevada.
Assim, a ARRIVA Yorkshire viu o protótipo, o primeiro
modelo na história. De seguida iniciou-se a introdução do desenho nessa frota. Mas Portugal, a ARRIVA
Portugal Norte, estava destinada ser a primeira a ter
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autocarros com as novas cores fora do Reino Unido.
O estilo de imagem a usar para os autocarros no
Minho é o esquema básico com logótipos nos painéis
laterais. Os primeiros projetos foram feitos em meados
de fevereiro usando os elementos disponíveis, que se
verificaram na altura não totalmente apropriados aos
tipos de autocarro a que se destinavam.
Entretanto, decorreu em Milão entre 28 e 29 de março
uma primeira reunião onde os participaram os países
ARRIVA no sul da Europa, reunião esta que serviu
para definir concretamente a nova imagem, padrões a
seguir, variantes e datas. Além do desenho, o que salta
mais à vista é a nova cor, uma cor única de base, cor
exclusiva para a empresa e que foi feita pela mesma
marca que produz as tintas para marcas mais famosas
de automóveis europeus.
A matéria para o público resume-se à imagem nos autocarros, em informação, tipo horários de carreiras, ou
no sitio electrónico da empresa. Contudo é bem mais
extenso que isso, já que desde instalações até novos
modelos para os documentos mais diversos, tudo sofre
esta alteração.

“

A intenção é ter uma
imagem que seja
aplicável em qualquer
circunstância,
autocarros, comboios,
barcos, carros
eléctricos, metros
ligeiros, e ainda, uma
marca que funcione
na internet, dentro
da empresa, em
locais públicos ou de
serviço.

Entretanto, nas estradas do Minho começaram a ser
vistos os primeiros autocarros em serviço. O primeiro
entrou em serviço a 24 de abril em Famalicão.
A diferença fundamental do autocarro português em
relação ao britânico reside na utilização de vinil refletor,
o que comprovadamente melhora a visibilidade do
carro à noite.
Em grandes serviços, como aconteceu recentemente
com a visita do Papa Francisco a Fátima, já foi possível
ver os autocarros com as novas cores. Seguiu-se a final
da Taça no Jamor e, neste momento, enquanto estiver a
ler este apontamento, haverá até alguns a fazer serviço
com turistas, sendo assim os primeiros na Europa a
levar a nova imagem além fronteiras.
A nova imagem teve uma boa recepção entre colaboradores da empresa e clientes, o que foi especialmente
visível, em especial, na Central de Famalicão e de
Guimarães.
Entretanto, em janeiro teremos o novo logótipo, mas
disso falaremos no devido tempo.
E, excepcionalmente, por ser uma operação nova, a
ARRIVA Rail London usará de imediato o novo logótipo.
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destaque
texto Susana Marvão
fotografias Marco António Lindo

Transporte rodoviário
em debate no Porto
O presidente da comissão executiva da ARRIVA Portugal, Manuel Oliveira, foi convidado para participar no seminário do
jornal Transportes & Negócios que decorreu no Porto, desta vez sobre o modo rodoviário.

O

transporte rodoviário esteve em debate
no Porto, num seminário organizado pelo
Jornal Transportes & Negócios. Manuel
Oliveira, presidente da comissão executiva da ARRIVA Portugal foi um dos convidados a dar a sua visão sobre “A concorrência desleal e
a contratualização no âmbito do novo regime jurídico”.
O dia começou com um painel sobre “O que esperar de
Bruxelas… e do mercado”, que contou com a presença
de João Carvalho, presidente da AMT, Eduardo Feio,
presidente do IMT, Luís Cabaço Martins, presidente
da ANTROP, Márcio Lopes, presidente da ANTP e
Francisco Fonseca, vice-presidente da ANTRAM, uma
sessão moderada por Fernando Gonçalves, diretor do
Transportes & Negócios.
Depois de um pequeno intervalo, o evento continuou
com uma mesa redonda subordinada ao tema “Mobilidade e transportes nas áreas urbanas”. Este painel
teve como participantes Cristina Pimentel, vereadora
da Mobilidade da Câmara Municipal do Porto, Tiago
Braga, administrador da STCP. Paulo Rodrigues, administrador da Órbita e Marco Martins, diretor-geral
da Saba Portugal. Uma mesa moderada por Álvaro
Costa, da Trenmo.
Após o almoço, veio então o painel que contou com
a presença da ARRIVA e que abordou “A concorrência desleal e a contratualização no âmbito do
novo regime jurídico”. Para além de Manuel Oliveira
estiveram presentes Ana Miranda, vogal do conselho
diretivo do IMT, Luís Macedo, secretário executivo
da Comunidade Intermunicipal do Cávado, o jurista

“

Manuel Oliveira
abordou as várias
dificuldades que
as empresas de
transporte rodoviário
têm no cumprimento
da lei

José Luís Esquível e o moderador Orlando Ferreira.
Manuel Oliveira abordou as várias dificuldades que as
empresas de transporte rodoviário têm no cumprimento da lei, nomeadamente naquele que é considerado
o transporte regular de passageiros, e questionou os
presentes sobre o porquê de estarem legais quando
entidades operam à margem da lei em aparente impunidade. E apesar de haver fiscalização, a mesma não
parece ser eficaz e suficiente, criando uma situação de
concorrência desleal, já que essas entidades não estão
obrigadas às exigências de empresas como a ARRIVA.
Ana Miranda, do IMT, admitiu a existência de entidades que operam à margem da lei, nomeadamente ao
operarem em linhas regulares sem autorização, mas
esclarece que estão identificas e sujeitas a pesadas
multas.
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Workshop
CTAC
texto e fotografias Marco António Lindo

O
FICIS 2017
texto e fotografias Marco António Lindo

D

ecorreu em Braga, nas instalações do
Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa,
a edição 2017 do FICIS. Esta edição foi a
que congregou até à data a maior variedade
de participantes e de matérias em estudo
ou discussão.
A ARRIVA Portugal Norte esteve de novo presente no
certame, com um stand onde se apresentava o TEATROBUS e a empresa, genericamente. É claro que o
ARRIVA Jornal também esteve presente.
“Fazer Cidade” foi o lema do Fórum Internacional
das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, FICIS
2017, assumindo que a construção de espaços mais
vibrantes é uma forma de tornar as comunidades
mais felizes. A edição deste ano juntou, durante três
dias, líderes das Smart Cities orientadas para o futuro,
centros de investigação, universidades, organizações,
especialistas com ideias e empresas com meios para
transformar as ideias em realidade, tendo contado
com convidados de relevo da esfera política nacional.
Contou com um programa de conferências com oradores nacionais e internacionais que evidenciou uma

visão integrada e transversal das principais áreas no
domínio das comunidades inteligentes e sustentáveis:
tecnologia e inovação, economia e governança,
sustentabilidade e inovação urbana, inteligência
nas cidades, principais tendências e soluções
para as Smart Cities e a mobilidade, saúde,
energia, mobilidade e Smart City Labs alusivos
aos temas - mobilidade, governança e ambiente.
O principio da tarde do terceiro dia foi dedicado
à mobilidade. Manuel Oliveira, da ARRIVA Portugal Norte, foi o moderador da sessão que contou
com participação da UBER, SIEMENS e CaetanoBus.
Este evento apresenta-se como uma nova forma de
pensar as comunidades do futuro e atuou como uma
plataforma de networking e fator de promoção do
desenvolvimento de parcerias à escala global, numa
lógica de rede entre empresas e os seus parceiros,
promovendo sinergias e dinâmicas de negócio.
No exterior estavam patentes dois autocarros, o
“e.city gold” da CaetanoBus, que está em demonstração nos Transportes Urbanos de Braga, e o PortoNorteBus.

centro de investigação CTAC, Centro de
Território, Ambiente e Construção, da
Universidade do Minho, ancorado no conhecimento de base em engenharia civil,
tem como missão do seu Programa Estratégico 2015-2020 o desenvolvimento de investigação,
fundamental e aplicada, focada nos temas e desafios
da sustentabilidade socioeconómica e ambiental das
cidades e dos territórios.
No quadro da sua política de interação e cooperação
estreita com a sociedade, o CTAC elege a partilha do
conhecimento científico produzido e a auscultação
dos seus parceiros principais , fundamentalmente empresas, autarquias e outras entidades públicas, como
metodologia prática para o estabelecimento dos seus
programas de investigação futuros.
Por isso, o CTAC promoveu o Workshop “Cidades e
Território – Desafios e Oportunidades”, o qual teve lugar
no campus de Azurém, da Universidade do Minho, em
Guimarães, no dia 28 de abril.
O evento foi inaugurado com
a palestra “A Mobilidade
PUB
Urbana do Futuro”, sendo
orador convidado o Professor José Mendes, atual Secretário de Estado Adjunto
e do Ambiente. Para além
da apresentação de temas
de investigação das áreas de competência do CTAC,
o programa incluiu sessões paralelas com painéis de
discussão desses temas e uma mesa redonda final
para aprofundar as contribuições dos participantes,
que incluem representantes de autarquias, empresas,
associações e outras entidades, com intervenção na
promoção do desenvolvimento das cidades e dos territórios sustentáveis.
Foi nesta mesa redonda, na realidade um painel de
entidades ligadas ao transporte, mobilidade ou ao
urbanismo que a ARRIVA se fez representar na pessoa
do Senhor Manuel Oliveira.
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U

Universo
ARRIVA
texto Francisco Sabino
fotografias TST

“

A formação
para todos os
colaboradores
TST assenta em
três pilares base:
“Comunicar, Cooperar
e Confiar”.

MD da De Blas
visita TST

N
Formação 3 C’s

A

s pessoas são o bem mais
precioso que as empresas
têm. Na TST há muito que o
sabemos e empenhamo-nos
diariamente para melhorar
em conjunto toda a nossa equipa.
Com este objetivo em mente, criámos
uma formação para todos os colaboradores TST, que assenta em três pilares
base: “Comunicar, Cooperar e Confiar”.
Uma comunicação clara e assertiva
permite saber o que cada um de nós
pode fazer e a importância no desempenho da empresa, levando a que cada
colaborador esteja mais disponível para

cooperar com os colegas, confiando no
outro e na equipa TST.
No final de cada ação de formação, e
de forma a reforçar a importância dos
três pilares (“Comunicar, Cooperar e
Confiar ”), cada colaborador recebe
uma caneca, bem como um folheto,
de forma a assinalar a importância de
diariamente refletir no seu trabalho estes
compromissos.
Para José Guimas, administrador da TST,
ter um ambiente participativo estimula
a envolvência e constitui a chave para
construirmos um futuro melhor para
toda a empresa.

o passado dia 17 de abril a
TST recebeu a visita de José
Maria Sabin, MD da De Blas.
Nesta visita teve a oportunidade de conhecer as
funcionalidades de dois sistemas
utilizados na área operacional da
TST: Eco TST – sistema desenvolvido
de acordo com as necessidades da
TST e que monitoriza o desempenho
dos motoristas em tempo real, permitindo que estes possam corrigir a
sua condução, proporcionando aos
clientes uma viagem mais confortável
e simultaneamente mais amiga do

ambiente, uma vez que a alteração de
alguns comportamentos permitem a
poupança de combustível; Avaliação
Económica de Carreiras – sistema que
permite monitorizar o desempenho de
cada carreira, por forma a proporcionar
uma contínua otimização económica
do serviço prestado pela TST.
Para António Corrêa de Sampaio, a partilha de boas práticas, novas tecnologias
e experiências entre empresas do grupo
ARRIVA são fatores que nos deixam
bastante orgulhosos e que representam
uma enorme mais valia para as várias
empresas.
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sociedade
texto Susana Marvão
fotografias Susana Marvão e D.R.

Desporto adaptado soma medalhas

A luta de quem
tem de se adaptar
“Quer falar com alguns dos meus miúdos?”, perguntavame o professor e treinador João Roque quando cheguei à
Cercifaf. Eu queria. E falei. Aliás, tive o privilégio de assistir
a um dos seus treinos de atletismo semanais. Ah e os
miúdos, assim carinhosamente apelidados por João Roque,
são o Luís Gonçalves, o João Machado, o Bruno Santos e a
Jennifer dos olhos doces.

T

odos os dias, seja no campo,
na pista, no relvado ou no
ginásio, milhares de jovens
portadores de deficiência
nos provam que não é o desporto que tem de se adaptar a eles. É a
sociedade. Que tem de aprender que é
também através do desporto - o tal que
é adaptado - que as suas diferenças vão
sendo aceites. E, mais do que tudo, é o
palco onde mais sorrisos são arrancados. E que sorrisos!
É verdade que o desporto adaptado tem
vindo a ganhar cada vez mais importância na sociedade. E apesar dos apoios
terem vindo a diminuir, as associações
locais, como é o caso da Cercifaf e
Cercigui, lutam para que estes jovens
adultos continuem a ter no desporto um
dos mais importantes instrumentos de
inserção na sociedade. E um mais do
que merecido reconhecimento.
Enumerar as medalhas que o Luís, o
João, o Bruno e a Jennifer, portadores
de síndrome de Down, já ganharam
requer mais páginas do que as disponíveis, tal é já a lista das suas conquistas

no atletismo. Mas, para abreviar, basta
dizer que têm títulos e recordes nacionais, europeus e mesmo mundiais. Isso.
São os melhores do mundo nas suas
categorias. Fazem parte das seleções
nacionais e participam em estágios.
Viajam para participarem nas provas e
trazem medalhas. Afinal, não é isso que
se pede aos atletas? Estes, cumprem.
“E só treinam duas vezes por semana”,
explicava-nos o professor João Roque.
“Eram precisas mais horas”, confessa.
Mais do que tudo, João Roque considera um desafio lidar com estes jovens
adultos. “Em termos de instrução é mais
complicado do que uma turma regular,
claro. Temos de arranjar mecanismos
para chegar até eles, até porque são
mais instáveis. Mas, por outro lado, são
muito mais entusiastas. E meigos. São
muito meigos. A partir do momento em
que adotamos a estratégia correta, é
muito fácil. As outras pessoas, nas suas
cabeças, é que complicam”.
A Cercifaf é uma das 57 instituições que
presta apoio a pessoas deficientes que
existem no país e tem como área de in-

“

O desporto
adaptado tem
vindo a ganhar
respeito. Mas
é preciso mais
apoio.

fluência os concelhos de Fafe, Celorico,
Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto,
Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso.
Luís Roque, diretor técnico desta entidade criada em 1978, explicou-nos que
um dos objetivos da instituição para o
próximo ano letivo é que as equipas da
Cercifaf, para além dos elementos que
frequentam esta entidade, tenham também alunos com deficiência que estejam
integrados nas escolas regulares.
A entidade obviamente luta com a falta de
apoio a estas atividades, até porque impli-
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cam despesas de transporte e representação. Mas o êxito desportivo tem sido tal
que a equipa conta já com o patrocinador,
a têxtil Ramalho & Carvalho, o que deverá
permitir que o orçamento para o próximo
ano letivo atinja os cinco mil euros.
Entretanto, na pista, o treino continua.
E o João prepara-se para o lançamento
do disco, sob o olhar atento do treinador.
- “João, estás a lançar muito para o chão!
É para o ar! Como é que o avião descola?”, perguntava o professor.
- “Para cima! Como quando fomos para

África. Foi para cima”, respondeu entusiasmado João Machado.
- “Pois foi, João! E não chegamos longe?
E não tivemos bons resultados?”
- “Tivemos! Vou pensar nisso....”
E pensou. E, no arremesso seguinte,
lançou 9,50 metros. Isto quando a sua
marca pessoal é 9,60.
- “Este foi bom, João!!!! Hoje estás
imparável. Mais um bocadinho e chegamos aos 10 metros”, dizia o treinador
entusiasmado.
- “E vamos chegar”.
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sociedade
texto Susana Marvão
fotografias Susana Marvão e D.R.

Rui Leite, presidente Cercigui, Joaquim Jorge Pereira, presidente Junta de Freguesia de Nespereira e Adão Silva, pai do atleta Nelson Silva.

Associações, freguesias
e famílias unidas para
promover o desporto adaptado

E

se no campo, na tal pista, no ginásio, os
jovens portadores de deficiência vão conquistando medalhas atrás de medalhas no
desporto adaptado, fora do campo também
há heróis. Famílias que se unem com o propósito de facilitarem aos atletas as condições possíveis
para que eles brilhem. É o caso de Adão Silva, pai do
multifacetado atleta Nelson Silva. Reformado, Adão
Silva gere a sua agenda consoante os muitos afazeres
do filho. É que o Nelson não se limita a conquistar
títulos em apenas uma modalidade. Ao que parece,
em tudo o que se mete... vence! Futsal, atletismo, judo
e até minigolfe, nada escapa a este atleta de 35 anos.
Se o pai parece cansado? Não sei, mas diria que se
move a sorrisos. Do filho e do que as suas conquistas
provocam em quem o rodeia. Aliás, o Nelson teria sido
sempre atleta, garante o pai, quer por razões familiares - todos são ligados ao desporto - quer porque tem
“corpo de atleta”.

“É à custa do trabalho destes jovens que o desporto
adaptado tem vindo a ganhar mérito”, contava-nos
Adão Silva.
Rui Leite, presidente da Cercigui, instituição de referência no concelho de Guimarães no âmbito da reabilitação e capacitação das pessoas com deficiência
e incapacidades, não admite que estas vitórias sejam
desvalorizadas. “Competem com jovens com o mesmo
grau de deficiência. Por isso, todos têm as mesmas
dificuldades. E mesmo assim são os melhores. Isso
é tudo fruto do seu trabalho”. Deles, da família e das
instituições e equipas técnicas que, apesar dos parcos
apoios, vão conseguindo manter vivas as esperanças
destes jovens.
Uma das freguesias em Guimarães que mais apoio
dá ao desporto adaptado é a de Nespereira. Joaquim
Jorge Pereira, presidente, diz que não sabe o porquê
de tantos atletas serem filhos desta terra.
“Deve ser dos ares”, graceja.

“

Rui Leite, presidente
da Cercigui, acredita
que se o desporto
adaptado estivesse
inserido nas
federações de cada
modalidade seria
mais benéfico para
todos.
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Susana Castro e Nelson Silva, atletas da Cercigui com um vasto palmarés desportivo

Manuel Freitas Mendes bronze no Brasil

Seja ou não dos tais “ares”, a verdade
é que urge uma “política” consertada,
coerente e transversal para o desporto
adaptado. Rui Leite, por exemplo, acredita que se o desporto adaptado estivesse inserido nas federações de cada
modalidade seria muito mais benéfico
para todos. “É tudo feito com base no
voluntariado e boa vontade das gentes,
das famílias e de alguns autarcas”.
E sim, as medalhas são importantes.
Mas mais importantes do que isso, são
os atos. E os olhos de Adão Silva brilha-

ram quando nos contou um episódio que
envolveu o filho em uma competição.
Numa prova de judo, um dos atletas
estava particularmente triste porque
estava a perder todos os combates. Nelson sossegou os presentes e disse que
resolvia o assunto. E para “desespero”
dos técnicos e dirigentes... perdeu, de
propósito, o combate. Quando lhe perguntaram o que aconteceu, limitou-se
a responder “eu fiz uma pessoa feliz”. E
essa terá sido, com toda certeza, a maior
medalha que recebeu.

Manuel Freitas Mendes, de 45 anos, atleta do Vitória Sport Clube, foi o primeiro
vimaranense a participar nos Jogos Paralímpicos, que se realizaram o ano passado
no Rio de Janeiro, entre 07 e 18 de setembro, onde participou na prova da
Maratona (Classe T46), especialidade onde conquistou o ano passado o 4º lugar
no Campeonato do Mundo IPC, realizado em Londres, com um tempo que lhe
permitiu estar na maior competição desportiva do mundo.
No seu currículo mais recente, em 2015, o vimaranense já se havia sagrado
campeão nacional de Estrada em Desporto Adaptado, na cidade da Maia,
participado na Maratona de Sevilha ao serviço da seleção nacional, classificandose em 2.º lugar na categoria Atletas Adaptados, batendo o seu recorde pessoal,
e esteve na Maratona do Porto onde alcançou os mínimos para participar no
Campeonato do Mundo IPC em Londres em abril de 2016.
No Brasil, o português fez uma prova em crescendo: subiu ao 3.º lugar nos
quilómetros finais e, com o tempo de 2:49.57 horas, conquistou a medalha de
bronze. A medalha conquistada pelo atleta natural de Guimarães foi a quarta
de Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2016. Antes, também Luís Gonçalves
(atletismo / 400 metros T12), José Carlos Macedo (boccia / torneio individual
BC3) e a equipa BC1/BC2 de boccia (Abílio Valente, António Marques, Cristina
Gonçalves e Fernando Ferreira).
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ambiente
texto Laboratório da Paisagem
fotografias D.R. / Marco António Lindo

Guimarães promove
Green Week
com dezenas
de atividades

N

a primeira semana de junho, e como
culminar do processo de candidatura a
Capital Verde Europeia 2020, Guimarães
promove o Green Week 2017. O evento
– alargado a vários públicos e locais da
cidade – pretende realçar o trabalho realizado, bem
como oferecer um conjunto de ações que promovam
uma maior consciencialização da população para as
questões ambientais, em linha com os objetivos do
desenvolvimento sustentável 2030 das Nações Unidas. O Green Week assume-se como uma iniciativa
de sensibilização e consciencialização para a sustentabilidade ambiental, através da música, de tertúlias,
debates, ações demonstrativas, exposições, atividades
pedagógicas, desporto e outras iniciativas de âmbito
cultural e artístico. É, ainda, uma oportunidade para
integrar as mais diversas instituições e organizações de
Guimarães – como associações, empresas, escolas e
IPSSs –, como tem sido exemplo nos mais diversos momentos e oportunidades de sensibilização ambiental.
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Payt apresenta
resultados positivos
após um ano de
implementação

O

s resíduos indiferenciados
diminuíram 34%, que se
traduzem em 283 toneladas, enquanto que o reciclável aumentou 126% no
Centro Histórico de Guimarães. Foram
vendidos mais de 38.500 sacos, conseguindo-se que 75% dos
utilizadores domésticos e
80% dos utilizadores não
domésticos – do total de
cerca de 600 utilizadores
- adquirissem os sacos
autorizados com regularidade. Há ainda outro
dado interessante: 55% dos utilizadores
são domésticos. Estes são os mais recentes resultados do Payt (Pay as You
Throw – Pagar pelo lixo produzido). Desta forma, conseguiu-se não só superar
os objetivos iniciais do projeto como
também as metas europeias. Na con-

ferência de imprensa que decorreu na
sede da VITRUS, empresa responsável
pela sua gestão, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos
Bragança, sublinhou que “o sucesso
se deve aos moradores e comerciantes
do Centro Histórico”, salientando igualmente que é agora importante alargar este
PUB
sistema à periferia
do Centro Histórico,
nomeadamente às
ruas Santo António,
Gil Vicente, Paio Galvão e Alameda de S.
Dâmaso, bem como aos grandes aglomerados habitacionais do Concelho. Foi
ainda anunciado que Guimarães quer
aderir à plataforma “Município Lixo
Zero” (Zero Waste Europe), no âmbito
do processo de candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia.  

Há mais três brigadas
verdes em Guimarães

C

reixomil, Moreira de Cónegos e Gonça também já
têm Brigada Verde. Este
movimento que está a limpar Guimarães, conta já
com nove brigadas que trabalham
para tornar o território mais verde. Em
Creixomil, escolas, associações locais
e a junta de freguesia uniram-se para
cuidar dos espaços verdes e do rio
Selho. Propósito semelhante ao da
Brigada Verde criada pela da Junta
de Freguesia de Moreira de Cónegos,
constituída por uma dezena de voluntários. Igual número na Brigada Verde

de Gonça, que assumiu o desafio de
cuidar da nascente do rio Selho e de
toda a freguesia. Para além destas
três, Guimarães conta igualmente com
brigadas verdes na União de Freguesias
de Briteiros Santo Estêvão e Donim,
Aldão, Longos, Fermentões, Ponte e na
escola profissional Cisave. As brigadas
verdes surgiram no âmbito do projeto
“Guimarães Mais Verde”, e tem por objetivo desafiar os vimaranenses e as suas
instituições a comprometerem-se com
o projeto de construir um Município
mais sustentável, protegendo a natureza e respeitando o ambiente.
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S

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

Dia Mundial da Árvore
O Dia da Árvore motiva abraço coletivo em torno da mãe natureza. Caminhada
envolta em surpresas envolve escolas do concelho de Guimarães.

A

educação ambiental envolta num clima
de convívio e de muito trabalho de equipa,
culminou num dia diferente para os muitos
que participaram e puderam desfrutar das
múltiplas atividades programadas.
O dia 21 de Março de 2017, revelou-se um dia especial
na freguesia de Briteiros São Salvador, palco escolhido
para a atividade comemorativa do Dia da Árvore, que
acabou por envolver cerca de mil participantes (alunos,
professores e idosos) numa caminhada revestida de
práticas para uma vida saudável, onde não faltaram
as demonstrações, exposições e experiências relacionadas com a importância da água, defesa da floresta
e do meio ambiente, graças ao precioso contributo das
várias entidades que se quiseram associar, designadamente a Câmara Municipal de Guimarães, Junta de Freguesia das Taipas, Vimágua, Laboratório da Paisagem,
Centro de Saúde das Taipas, Bombeiros Voluntários das
Taipas, Agrupamentos de Escolas e Cerci(S).
Pretendemos que os alunos de hoje, cidadãos de
amanhã, adquirissem competências básicas sobre a
temática, sensibilizando-os para o desenvolvimento
sustentável e para a promoção de políticas para o ambiente, ecológicas e inclusivas: incrementar práticas
comunitárias assentes em princípios ecologicamente
sustentáveis; alterar o modo de estar na comunidade,

mostrar a importância da defesa do ambiente no futuro e a necessidade da preservação da fauna e flora;
apreender conceitos basilares como - maus tratos a
animais, espécies protegidas, queimas e queimadas,
separação de resíduos, poluição/tratamento das águas.
Este esforço concertado não se inseriu apenas no assinalar de uma data (Dia Mundial da Árvore), mas também
no “pequeno” e simbólico contributo que o Destacamento de Guimarães da Guarda Nacional Republicana presta
à candidatura da Cidade de Guimarães a “Capital Verde
Europeia”, com uma pegada da GNR em busca da tão
aclamada sustentabilidade verde.
No seguimento da corrente comemorativa, voltaremos
a assinalar o Dia Mundial do Ambiente em parceria
com RESINORTE, desta vez no Concelho de Celorico de
Basto, seguindo na mesma dinâmica de envolvimento
com a comunidade escolar, as diversas entidades do
Concelho e todos aqueles que se queiram associar
à política dos três R(s), Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
Em jeito de conclusão, e na vontade própria do policiamento comunitário, temos vindo a abordar esta
problemática atuando em várias vertentes, bem cientes
que é o nosso dever informar para prevenir, controlar
e fiscalizar para que num futuro próximo todos nos
possamos orgulhar de viver num planeta efetivamente
limpo.

Verão em
segurança
com a chave
direta

O

programa “verão seguro - chave direta”
consiste na intensificação do patrulhamento às residências dos cidadãos que
solicitem o serviço, durante o gozo das
suas férias.
A adesão ao programa é gratuita e pode ser pedida on-line, a partir do site do MAI ou das forças de segurança,
assim como nos postos da GNR e nas esquadras da PSP.
O referido programa entrará em vigor a partir do dia 1
de Julho e prolonga-se até 15 de setembro.
É de salientar que é garantido os direitos de proteção
de dados pessoais.
DEIXAMOS ALGUNS CONSELHOS ÚTEIS PARA
QUEM VAI DE FÉRIAS
- Instalar um alarme contra intrusão;
- Dar uma aparência de atividade à sua casa;
- Não divulgar a estranhos que vai de férias ou publicar
nas redes sociais;
- Verificar portas e janelas;
- Guardar em lugar seguro as suas joias, dinheiro,
valores e objetos de arte;
- Informar um vizinho de confiança, ele é a sua segurança mais próxima.
E não se esqueça que também é responsável pela
segurança da sua residência, pois tudo começa em
si. Não a ponha em risco. Proteja o que é seu e vá de
férias descansado!
Boas viagens e boas férias, sempre em segurança!
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L

literatura
texto Mafalda Raínho
fotografias D.R.

Horace Walpole

O culpado do Gótico escrito
Este ano comemoram-se os 300 anos sobre o nascimento de Horace Walpole, uma
referência mundial na literatura e na cultura, genericamente.

O

pensamento literário Gótico tem origem com Walpole. Uma forma de ficção
em que se junta o horror
ao romance; em que, de
vez em quando, o horror não é tão grave,
precisamente, por combinar elementos,
digamos, suaves e românticos num contexto particular. A sua obra “O Castelo de
Otranto” é a primeira obra no estilo, uma
história densa e noturna, sub-titulada
pelo autor como “a Gothic Story”.
Publicado pela primeira vez em 1764,
a obra é, quase que, o entrelaçar dos
sonhos do seu autor, na casa que
entretanto construiu ali perto de Twickenham, nos arredores de Londres.
Não será um castelo, talvez sim uma
“super casa”, em que o conjunto de elementos constantes na sua construção,
provam o auxilio que aquelas paredes
deram para a inspiração necessária de
Walpole.
A própria casa, Strawberry Hill, era
quase tão boa como o livro, quer dizer,
durante a sua escrita. Walpole, que era
apaixonado pela arquitetura gótica,
redesenhou a casa várias vezes, tendo
introduzido as alterações mais significativas em 1749, 1760, 1772 e em 1776.
A casa combina elementos misteriosos
medievais com o mais atual à época
da sua construção, e Walpole cria um
enredo em que funde o que seria normal
medievalmente, incluindo a mística, e
associa a estados atuais.
Na época a obra é completamente
desprezada, por não se reconhecer
qualquer vertente didática, não se considerar sequer lúdica, uma obra que se

considerava desrespeitar qualquer visão
pós iluminista.
No entanto, a sua visão virá a ser seguida
por autoras como Ann Radcliffe, que
apreciava a possibilidade de acrescentar o sobrenatural ao romance - como
mostra na sua obra “The Mysteries of
Udolpho” (1794), anos após a publicação
do “Castelo de Otranto” (três anos antes
da morte de Walpole), a sua trama, quando suavizada e romanceada, consegue
atrair multidões.
Horace Walpole é um daqueles seres
que viveu uma vida rica, em quase todos os sentidos. Era o filho mais novo
do Sir Robert Walpole, que foi Primeiro
Ministro de Inglaterra por mais de vinte
anos, durante os reinados de Jorge I e
Jorge II. A sua queda para a literatura,
também teve influência do pai, embora
que ter estudado Eton College e no
King’s College, em Cambridge, tenha
sido mesmo a cereja em cima do bolo.
Aí, além de ter feito amizade com um
grupo de jovens, todos eles de pensamento muito progressista, conhecerá
também Conyers Middleton, um teólogo
antiortodoxo, com quem abordará visões
muito cépticas sobre doutrinas diversas
no cristianismo. Ao contrário do que
se esperaria acaba por deixar o King’s
College sem se licenciar. Tinha optado
por estudos tão diferentes como a música, a anatomia e a matemática e, no
fim, não conclui nenhum deles.
Psiquicamente a morte da mãe, que ele
adorava, profundamente, também o irá
abalar imenso. Foi sempre um solteiro
convicto e, embora houvesse quem
referisse abertamente que Walpole ou

era “gay” ou pelo menos bissexual, as
provas não apontam bem nessa direção.
Ele simplesmente envolvia-se, recorrentemente, com mulheres cuja relação,
na maior parte das vezes, nem sequer
se podia revelar. Mais significativo no
âmbito das suas relações foi o facto
de ter tido duas em simultâneo, com
Anne Seymour Damer e com a Mary
Berry (que por si já viviam uma relação
lésbica em paralelo). A verdade é que
um dos seus biógrafos, Robert Wyndham Ketton-Cremer, mesmo perante
as evidências preferiu classificá-lo como
“assexual”.
Portanto, temos assim os elementos
estruturantes da vida de Walpole: a sua
infância, as pessoas de quem gosta e
a forma como se envolve com elas, os
seus estudos, a sua curiosidade por
mundos religiosos “paralelos”. Como
sempre viveu abastadamente, só falta,
ainda mais dinheiro, para que possa
ficar “ridiculamente” rico.
Em 1741, tinha ingressado no Parlamento Britânico, foi deputado até ao
falecimento de seu pai, em 1745. Com
a morte dele vai receber uma fortuna, o
que lhe irá permitir fazer o que queria.
Faz na casa as obras sucessivas referidas no início do texto e, além de fazer
uma casa absolutamente bela com
contrastes extremos, torna partes dela
muito úteis, incluindo a montagem de
uma oficina gráfica onde produz os
seus livros. A casa será classificada
como Neo Gótica, estilo que antecede
o Vitoriano.
Literariamente, antes do “Castelo de
Otranto” tinha publicado “Some Ane-

“

Horace Walpole
é um daqueles
seres que viveu
uma vida rica,
em quase todos
os sentidos.
Era o filho mais
novo do Sir
Robert Walpole,
que foi Primeiro
Ministro de
Inglaterra.

cdotes of Painting in England”, tendo
de seguida publicado “The Mysterious
Mother”; “Historic Doubts on the Life
and Reign of Richard III”; “On Modern
Gardening”; “A Description of the Villa
of Mr. Horace Walpole” e “Hieroglyphic
Tales. Os títulos revelam, também, uma
diversidade de conteúdos clara, mas vale
a pena ler tudo.
Horace Walpole faleceu em 2 de Março
1797, na Berkeley Square, em Londres,
quando saía da Royal Academy of Arts.
Hoje em dia a sua “herança” pode ser vista
no Royal Albert Museum, em Londres,
mas o melhor de tudo é completar essa visita com outra, à sua Strawbery Hill House.
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“

Hoje em dia a
sua “herança”
pode ser vista
no Royal Albert
Museum, em
Londres, mas o
melhor de tudo
é completar
essa visita com
outra, à sua
Strawbery Hill
House.

Há um enorme percurso entre o perdão
e o não perdão das tendências góticas.
Por vezes depende do peso ou poder de
quem usa o estilo.
Autores como Sade criticam o estilo de
uma forma clara. Contudo, também é
clara a forma como em “Justine ou Os
Infortúnios da Virtude” não se modera na
sua utilização, considerando que o estilo
acabava por ser um reflexo dos tempos
que se viviam social e politicamente.
Quando se entra no século XIX, vamos encontrar autores que virão a ser
famosos a usar o estilo numa forma
intensa, psicologicamente merecedoras de estudo. “O Vampiro” de John
William Polidori, ou Frankenstein da
Mary Shelley, filha de William Godwin,
reconhecido filósofo e também novelista;
estava tudo na linhagem, e nos gostos
adquiridos. Teria que escrever bastante
até “encalhar” em Edgar Allan Poe e aí

perder-me, a entender o que teria realmente acontecido em toda a vida social
desta época, que tornara a escrita gótica
em algo que tinha viajado do detestável
ao perdidamente apetecido.
Robert Louis Stevenson com o “Estranho
Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde” é outra
obra de referência, agora já no fim do
século XIX. “Conde Drácula” de Bram
Stoker será, nos dias de hoje, uma das
obras de maior relevo no estilo, estilo que
mantém as suas características, morte
agora quase mítica, entrelaçada por
amores incondicionalmente perdidos;
ou imortais.
Poderia ter falado de 100 obras de 60
autores mas, para facilitar a caracterização do estilo, citar estas é fundamental.
Hoje o Gótico atrai milhões de ávidos
seguidores, muitos sem sequer saber o
que seguem, mas simplesmente sabendo que gostam… muito.
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musik
by mokzz
texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

Seattle Grunge
Se eu falar de Patrick Moraz ou se Stomu Yamashta, é natural que poucas saibam quem são estes seres, mesmo estando
eu a referir nomes de dois enormes músicos. Se falar de Chris Cornell, nem sei se sabem que estou a falar do vocalista dos
Soundgarden, recentemente falecido depois de um concerto em Detroit. Tudo isto é verdadeira cultura musical.

E

u que sou de alguma forma da geração
Grunge acabo por me posicionar aqui no
meio a pensar como todas estas tendências
evoluem, onde encontram as suas raízes, e
o que nos poderão vir a dar.
Quando eu era pequenita, o meu pai andava entusiasmadíssimo com este movimento todo, as bandas no
noroeste dos US of A. Ouvia avidamente Pearl Jam,
Nirvana, e claro, Soundgarden. Por vezes e sem ter
nada a ver, comparava Chris Cornell com o Michael
Hutchence dos Inxs, que se viria a suicidar em 1997.
Eu até devia dedicar este artigo ao meu pai, isto por
ser culpado por eu amar tanto a música, isto porque
a morte do Chris culmina com de pouco mais de 20
anos o ciclo de morte de quatro dos vocalistas favoritos
do meu pai, o Kurt Cobain, o Chris, o Michael e o seu
preferido entre os quatro, Peter Steele, o vocalista dos
Type O Negative.
Ouvia os CDs enquanto o meu pai me chamava à
atenção para certas passagens, ritmos marcantes de
estilo, a poesia sobre alienação social, incapacidade
de identificação ou aceitação social, exaustão e angústia em relação à “formatação da vida”, temas que
marcavam muito recorrentemente este pensamento
de Seattle e que fazia do Grunge um estilo, uma forma
de divergir subtilmente do Metal Alternativo.
Há estilos que nascem e morrem em momentos
certos e toda esta corrente fazia sentido. O que sei,
vem fundamentalmente das histórias do meu pai e de
“volumes de noites” a ler a Rolling Stone ou a Melody

Maker, as únicas fontes periódicas em que acredito
para saber disto.
Nesses anos, que vão até ao fim dos anos noventa, não
são muito os nomes que ficam para a história, sendo
Alice in Chains uma das últimas bandas a resistir.
O Grunge por vezes é confundido com Glam Metal
por haver quem considere o sarcasmo como um ato
divertido, mas penso que se buscarmos no outro lado
do Atlântico, no Punk, vamos encontrar nesse movimento a origem do próprio Punk norte americano, e
nele a alma que levará ao Grunge.
Nunca vi mesmo ao vivo, até porque
quando eu tinha idade para já ir a
concertos, quer dizer 13/14 anos,
mesmo Alice in Chains já estavam
do avesso. Nessa altura o que me
interessava era Blink 182, Creed,
Prodigy… Blur e claro, Linkin Park
para adormecer.
O Movimento Grunge é visto pelos norte americanos
na sua forma relativamente habitual. Passa ao lado,
nem que seja à força. Eu via jornais de Nova Iorque
e parecia que só existiam bandas de rock em Los
Angeles ou Nova Iorque.
Claro que não estou a desconsiderar excelentíssimas
bandas como os Stone Temple Pilots de SanDiego, e
muito menos os meus adorados Smashing Pumpkins
ou os amados pelo meu Papzz, os Nine Inch Nails.
O CD mais antigo que tenho de Grunge music é uma
coisa chamada “Deep Six”.

O Papzz recebia o catálogo da CZ Records e de mais
umas dez editoras a quem encomendava CDs. Houve
um dia que lhe comprou um álbum das 7 Year Bitch e
outro dos Coffin Break. Por alguma razão veio grátis
esse CD duplo, o “Deep Six”, uma compilação em que
a única coisa que gostei foi de Green River, Melvins
e Soundgarden.
Green River tem no Sub Pop uma passagem pré-Grunge, o Ultra Loose.
“Smells Like Teen Spirit” dos Nirvana vai ser talvez o
CD mais potente do Grunge na necessidade do seu
reconhecimento, até porque embora a
temática fosse típica do estilo, a música
PUB
dos Nirvana com a voz do Kurt Cobain,
faziam do Grunge algo tipo música de
embalar; músicas quentes em noites
frias. Por acaso até devia ser, porque
Seattle é no Estado de Washington, que
é frio à brava no inverno.
Já me esquecia que tenho de referir aqueles momentos míticos que advêm da origem do Grunge,
os Mother Love Bone, aquela banda efémera que vai
levar à existência de Soundgarden e de Pearl Jam.
Estas origens são tão reais que levava a que “as bandas” se juntassem, em especial o Eddie Vedder e o
grande compositor Stone Gossard pelos Pearl Jam e
o Chris pelos Sound, e criassem Temple of de Dog, a
superbanda Grunge. Motivo para Temple of the Dog,
fazer um tributo a um dos históricos do Grunge, o
Andrew Wood que foi o vocalista da banda Mother
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“

Por vezes e
sem ter nada a
ver, comparava
Chris Cornell
com o Michael
Hutchence dos
Inxs, que se viria
a suicidar em
1997.

Love Bone, que morreu de overdose de heroína adicionada e de uma hemorragia cerebral poucos dias
antes do lançamento do primeiro álbum dos Mother
Love Bone… sick.
Em 1996 o Layne Staley faz os últimos concertos com
os Alice in Chains. Pouco tempo depois, em 2002,
morreu de overdose de speedball, aquele “shake” de
heroína e cocaína, foi no mesmo ano que os Soundgarden lançaram os seus último CD antes da primeira
separação, Dust.
Foi relativamente efémero, uma espécie de tempo de
viragem, que em meados dos anos noventa se está
a converter no Pós Grunge, estilo que nos dará entre
outros bandas míticas como Creed ou Foo Fighters,
de uma certa forma uma réstia de Cobain.
No Reino Unido o Grunge tinha levado a uma coisa
a que chamava Britpop, que embora também fosse
classificado como rock alternativo não tinha nada a
ver a com as origens relativamente próximas na sua
alma, mas que não tinham mais nada em comum.
Blur ou Oasis são exemplos claros disso e o próprio
Noel Gallager consideravam o Grunge uma má onda,
o que não invalidava reconhecer qualidades positivas
em algumas bandas, e mesmo considerar o Chris
Cornell como um excelente vocalista.
Sei que é complicado porque estas palavras parecem
só isso, palavras, mas se tivessem a possibilidade de
empilhar os CDs por ordem e tirar uma noite até ao
nascer do dia, iam entender esta forma de reconhecer
o desenrolar destes estilos. Mesmo que não queiram
entender ou não entendam mesmo, não deixem de
ouvir estes exemplos citados.
Ao ouvir estas bandas, encontro naturalmente influências para o pós-Grunge, influências que darão
sementes para o aparecimento do Noise Rock, de
onde realço os Flipper; mas isso são outras histórias.
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religião
texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

Bento XV
Em 1917 a Primeira Guerra estava ao rubro, viviam-se
horrores constantes, morriam milhares de pessoas. Apelar
e rezar pela paz era imperativo, e é assim que surge Bento
XV, o Papa, evocando com a Igreja à intercessão de Maria
Santíssima pela paz. E Nossa Senhora atende à súplica,
aparecendo aos pastorinhos de Fátima.

M

omentos dos mais sangrentos na história da
humanidade estavam a
decorrer. As maiores potências da época encabeçavam o número de meios envolvidos.
Grã-Bretanha; França; Rússia; Alemanha; Império Austro-Húngaro e Império
Otomano; eram essas potências que,
com mais quatro países, eram os beligerantes no início da guerra. Contudo com
o passar dos anos e do alargamento dos
limites da área de em guerra, em 1917,
depois da entrada dos Estados Unidos
na guerra, o número de países envolvidos subia a mais de 70.
Só no ano de 1916, nas batalhas de
Verdun e do Somme, entre mortos e
feridos, o número de baixas ascendeu
a um milhão, novecentos e setenta mil
entre ambos os lados envolvidos.
Em 1917 os horrores do conflito tinham
entrado num nível nunca antes vivido. É
nessa altura que o Papa, à altura Bento
XV se junta com toda a Igreja e evoca a
intercessão de Maria Santíssima pela
paz.
Bento XV dirige-se ao secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Gasparri, dan-

do-lhe indicações para que se dirigisse
a toda a Igreja rogou com veemência os
termos em que esta se deveria dirigir a
Nossa Senhora como Rainha da Paz. Na
carta sugere-se para que todos orem a
Nossa Senhora para que se eleve a Jesus
a suplicar-Lhe o fim da Guerra. A data da
carta é 5 de maio de 1917 e passados
apenas 8 dias, Nossa Senhora aparece
aos Pastorinhos.
Entre 13 de maio e 13 de outubro, acontecem as aparições de Nossa Senhora aos
Pastorinhos em Fátima. Os pastorinhos,
Francisco e Jacinta Marto e Lúcia, que
viviam ali perto na aldeia de Aljustrel,
afirmam ter visto a imagem de Nossa
Senhora aparecer-lhes na Cova da Iria.
Ainda em maio desse ano o padre de
Fátima, Manuel Marques Ferreira, fala
com as três crianças, e pede-lhes detalhada descrição dos acontecimentos. Já
nessa altura o povo lhes chama como os
videntes de Fátima.
Logo em junho são mais de 800 pessoas
que aparecem e em julho há relatos que
afirmam haver entre 1500 a 2000 pessoas
que se juntam para a terceira aparição.
O número sobe progressivamente. Finalmente, em outubro, sabe-se serem

Bento XV
nasceu em 21
de novembro de
1854.

praticamente 100 mil as pessoas que
aparecem.
De imediato, após tomar conhecimento
da primeira aparição, Bento XV afirma
que Nossa Senhora respondeu à súplica urgente no sentido da intervenção
divina. Apenas passados oito dias sobre
a oração que lhe é dedicada, Nossa
Senhora aparece em Fátima e, através

MAIO-JUNHO 2017 ARRIVA JORNAL 25

dos pequenos pastorinhos, apresentou
um plano de paz ao Papa, basicamente,
a todo o mundo. Esse plano, obrigava em
primeiro lugar à obediência do povo ao
Papa. Deus e a Santíssima Virgem concordavam em dar a paz ao mundo, mas
como tinha sido o Papa a pedir que lhe
fosse indicado um caminho para a paz,
tornava-se necessária a sua colaboração
nos desígnios do Céu.
Assim, é a Bento XV que cabe o papel
específico de dar continuidade à mensagem de Fátima. Considera-se que foi pela
sua insistência pessoal que Deus enviou
Nossa Senhora a Fátima como emissora
da promoção da paz no mundo.
Após este acontecimento, o Papa Bento
XV restabelece a antiga diocese de Leiria
a 17 de Janeiro de 1918, e em 29 de Abril
desse mesmo ano dirige-se aos Bispos
Portugueses abordando as ocorrências
de Fátima. Refere-se às aparições como
uma ajuda extraordinária da Mãe de
Deus. Já em 1929, e pela mão do agora
Papa Pio XI, no Seminário Português

“

É a Bento XV
que cabe o
papel específico
de dar
continuidade à
mensagem de
Fátima.

em Roma, o Papa oferece pessoalmente
a cada seminarista duas imagens de
Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Nessa altura declara a vontade pessoal
de depois de ter lido as conclusões do
Processo Canónico de Fátima, estar
pessoalmente bem esclarecido sobre
as aparições de Nossa Senhora. Como
sabemos este é um processo que jamais
deixará a Santa Sé indiferente. Datas especiais como 13 de maio virão mesmo a
ser fundamentais na história dos Papas,
em especial quando João Paulo II por
duas vezes é vítima de atentado, e em
ambas se salva; em comum, sempre, a
data das aparições. A primeira tentativa
em 13 de maio de 1981 e a segunda no
ano seguinte na procissão de velas em
1982, em Fátima.
MAS QUEM É BENTO XV E COMO É
QUE ELE VIVE TODA ESTA ÉPOCA?
Para o entender regressamos ao momento em que o Arquiduque austríaco,
Franz Ferdinand, e sua esposa, Sophie,
PUB
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são assassinados em Sarajevo, em junho
de 1914, criando todo o conjunto de
acontecimentos que levará ao início da
Primeira Grande Guerra Mundial. Nessa
altura Bento, que era o Arcebispo de
Bolonha, tinha sido nomeado Cardeal
havia pouco tempo.
Em 28 de julho de 1914 o Império Austro-Húngara invade a Sérvia, a Alemanha
invade a Bélgica, Luxemburgo e França,
e por sua vez os Russos invadem a
Alemanha.
A 20 de agosto de 1914, o Papa Pio X
morre, tendo sido admiravelmente eleito
para o cargo, a 3 de setembro, Giacomo
della Chiesa, que tinha sido Cardeal
apenas quatro meses antes. Giacomo vai
adoptar o nome de Bento XV. O seu lema
era “In te domine speravi non confvndar
in aeternvm vonvm”; O Senhor em vossa
alegria. A vida Papal de Bento XV virá a
ser curta, mas será o responsável pela
canonização de Joana d’Arc em 5 de
maio de 1920. Contudo, e como se sabe,
antes disso irá passar por momentos de
uma gravidade extensíssima.
Bento XV nasceu em Génova em 21 de
novembro de 1854. Embora de boas
origens, a sua família é relativamente pobre. É Ordenado Padre em 1878 e devido
à sua forma de ser é-lhe reconhecida a
capacidade de exercer trabalho diplomático no Vaticano. Bento XV é coroado a 6
de Setembro de 1914.
Durante os tempos do seu arcebispado, Giacomo tinha sempre referido o
papel da Igreja como primordialmente
conciliador, a Igreja deveria ser sempre
neutra, a maior promotora da paz e
união entre povos. Contudo os tempos
eram tão diferentes que o próprio Estado
Italiano não se entendia com o Vaticano,
fundamentalmente devido à posição do
Vaticano em relação à Rússia Ortodoxa
e a Alemanha Protestante.

Nos fins do século XIX as ordens religiosas tinha sido banidas na Alemanha, o
ensino da religião havia sido proibido e
os professores presos.
Bento XV considerava que o abandono
dos preceitos e correta conduta de
práticas cristãs, em especial o amor e a
compaixão, estava nas origens do mal,
daí exortar como Cristo afirmando, “Eu
dou-vos um novo mandamento, amem-se uns aos outros”
Apenas dois meses depois de iniciar
o Pontificado, Bento XV publicou a
primeira das suas encíclicas, “Ad Beatissimi Apostolorum”, que diz que: “as
nações maiores e mais ricas estão bem
equipadas, com as mais terríveis armas
que a ciência militar moderna inventou
e esforçam-se para se destruir umas às
outras com requintes de horror. Não há
limite para a medida da ruína e do abate,
ficando a terra diariamente marcada
com o sangue recém-derramado e coberta com os corpos de mortos e feridos”
A 7 de dezembro de 1914 faz algo que
nunca algum Papa tinha anteriormente
feito, apelar às partes em conflito para
fazerem uma trégua de Natal. Implora
para que ao menos as armas se calem
na noite em que os anjos cantam. Oficialmente ninguém lhe deu qualquer
atenção, contudo houve frentes onde as
batalhas efetivamente pararam.
Tentou criar condições aos prisioneiros
de guerra, especialmente facilitando a
comunicação com a família, pediu à
Suíça apoio na recolha e ajuda no tratamento de prisioneiros que tivessem
tuberculose. O Vaticano apoiava os
custos com os donativos possíveis, que
no fim da Guerra terão ascendido a mais
de oitenta milhões de Liras.
Bento explicou que a sua neutralidade
era para ele a posição correta, acrescentando que no papel de representante de

Deus, quem é o pai em comum, ama a
todos os seus filhos com igual afecto. Em
1915 dirige-se de novo a todas as nações
em conflito pedindo que considerassem
os valores da paz, relacionando-os com a
justiça, sobrepondo esses valores aos da
conquista militar, pedia o fim imediato
da Guerra seguido de uma real redução
do armamento.
Bento XV afirmou que todos deveriam
abdicar de compensação pelos danos
ocorridos, Sabendo que a Bélgica e
França eram os países que mais haviam
sofrido com os danos causados pela
Alemanha, houve quem interpretasse
essa ideia como favorecendo o principal inimigo, a Alemanha. Por essa
posição, o presidente francês, Georges
Clemenceau, considerou as propostas
como prova evidente de que o Vaticano
estava contra a França, tendo até o Clero
francês passado a referir-se a Bento XV
como o Papa Boche.
Independentemente da indiferença
britânica a estas questões e do apoio
parcial dos norte americanos a diversos
pontos do Vaticano, já na conclusão da
Guerra, o Vaticano não teria qualquer
papel nas condições do armistício, já
que em 1915 os países aliados fizeram
um tratado secreto, instigado pelo
Governo Italiano, em que Vaticano
não tomaria parte em qualquer ato,
especificamente em Versalhes, onde
foi assinado pelas potências europeias
o Tratado de Paz que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial.
Em 1 de dezembro de 1918, Bento XV
pediu a todos os católicos que rezassem
pela paz e por aqueles que se estavam
encarregues das negociações de paz
em Versalhes. Porém quando o Tratado
é publicado, Bento XV considera-o uma
arma de vingança, um produto pouco
justo, considerando mesmo que a falta

da Santa Fé tinha permitido uma conduta decisória muito pouco cristã.
Contudo o estado da política, o fim de
impérios e o surgimento de uma Rússia
Soviética, o que tinha acontecido na Europa e o seu novo desenho geográfico,
acabam por de alguma forma facilitar
novas visões e atitudes. Era o momento
mais propicio para a Igreja se fazer sentir
mais neste “teatro” político.
No fim de 1921, sua última alocução
antes da sua morte, referiu a necessidade extrema de concordatas com os
diversos países, e em especial com as
novas potências.
Acreditava que a Revolução Soviética
poderia ser uma oportunidade de união
com as igrejas orientais, tendo ainda
em 1917 criado a Congregação para as
Igrejas Orientais e, em 1920, o Pontifício
Instituto Oriental.
O Papa Bento XV foi a certa altura reconhecido como o Papa das Missões, já
que promoveu com organizações missionárias a formação de padres nativos, que
promovessem em especial o bem-estar
daqueles com quem trabalhavam, e não
os interesses imperialistas ou capitalistas que os países de origem desses
mesmos missionários geralmente lhes
incutiam.
Em 1920 o Papa Bento XV virá a ser o
primeiro a quem algum Estado dedica
uma estátua, neste caso, na Turquia, em
Istambul, onde os turco muçulmanos lhe
dedicam uma com intuito de consagrar,
como lhe chamam: “o grande papa da
tragédia mundial, o benfeitor de todas
as pessoas, independentemente de
nacionalidade ou religião”.
Em 22 de janeiro de 1922, o Papa Bento
XV morre de pneumonia. Seguir-se-lhe-á
Pio XI, o Papa que a partir de 1929 virá
a ser o primeiro soberano do Estado do
Vaticano.

Peregrinação da Diocese do Porto a Fátima
No centenário das “Aparições de Nossa Senhora” e a exemplo do gesto do Papa
Francisco, a Diocese do Porto irá em peregrinação a Fátima, marcada para nove
de Setembro. O Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos, apela à
participação de todas as comunidades cristãs. Respondendo ao apelo do seu
Bispo a Vigararia de Felgueiras está a mobilizar-se nesse sentido para participar
com as 32 paróquias da Vigararia de Felgueiras.
Pe. Filipe Ferreira
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Diário de uma
peregrinação a Fátima
Natália Peixoto, natural e residente em Nespereira, Guimarães nunca esquecerá a caminhada de fé, realizada até ao
Santuário de Fátima, neste no ano especial em que se comemorou o Centenário das Aparições de Fátima. O momento
tornou-se ainda mais marcante com a visita do Papa Francisco.

texto Joaquim Marques
fotografias Julieta Ribas

N

atália integrou o grupo de 130 peregrinos
que iniciaram a caminhada em Guimarães
com destino a Fátima. Durante seis dias,
os peregrinos percorreram a pé cerca de
250 quilómetros, trilhando os caminhos
da fé até ao altar do mundo. A peregrina descreve-nos
como tudo começou:
“Uma nova aventura. Este ano decidi ir a Fátima a pé,
saio esta noite às 04horas.
Vou pela crença que deposito em Nossa Senhora, pelo
desafio, pelo convívio e também para reforçar a minha
fé. Sou católica não praticante, confesso, por isso, esta
semana, vou ao encontro da Fé e Esperança. Será
difícil? Não sei, saberei ao longo da caminhada, mas
estou confiante que tanto eu como todos os peregrinos
chegaremos bem. Que Nossa Senhora de Fátima nos
acompanhe, obrigada a toda a minha família, amigos,
colegas, pelo apoio, rezem por nós e eu rezarei por vós!”
(DIA 1) - 06-05-2017
“Saída às 04h45m Rodovia de Covas. Muita expectativa inicial e motivação para a caminhada. Depois de
caminhar alguns quilómetros, chegamos ao centro de
acolhimento e apoio ao Peregrino, em Corim Porto, às
17h30m. Fomos muito bem recebidos com uma mesa
repleta de lanche, cama e duche. Assistimos à Eucaristia, seguida do jantar, acabando assim a primeira
etapa desta jornada de cinco noites e seis dias. Boa
noite e até amanhã bem cedo, para mais uma jornada.”
(DIA 2) 07-05-2017
“Saída de Corim às 4h45m, rezando para que corra
sempre bem esta caminhada. Fizemos a passagem
pela Ponte D. Luís, com paisagem linda. Uma manhã
de muito calor. Neste que é o segundo dia desta peregrinação, o corpo já se recente com algumas dores.
Mas cantado e rezando alivia-se esta pressão. A passar
a Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira, ainda há

gente boa que nos dá água e fruta. Depois de um dia
de muito calor, o corpo já com as “medalhas” de mais
um dia de caminhada. Chegamos ao local onde vamos
pernoitar no Complexo Desportivo Paulo Pinto, em S.
João da Madeira. Por hoje acabou”.
(DIA 3) 08-05-2017
“Depois de caminhar sobre calor, de facto o corpo
ressente-se cada vez mais. Mas a boa disposição continua para atenuar esta dor. Almoço bem servido no
Restaurante As Cubatas, em Albergaria-a-Velha, com
mais força continuamos até Águeda. Chegamos ao fim
da mais uma etapa, apesar das dores e do calor que
se fez sentir. Em Mourisca, Águeda fomos bem recebidos. Jantamos em Brejo. Por fim, vamos pernoitar
no Centro Paroquial da Borralha. É importante dizer
que chegamos todos bem ao fim de mais uma etapa”.
(DIA 4) 09-05-2017
“A viagem começou cedo com a motivação de alcançar
mais um objetivo. A caminho de Coimbra. Depois do
almoço no Restaurante O Vítor, em Carqueijo, Mealhada, a caminhada continua. Já se fazem sentir algumas
lágrimas. Chegamos a Coimbra, fim de mais uma etapa, recebidos com chuva, abençoada para o fim desta
caminhada. E só faltam duas etapas.”
(DIA 5) 10-05-2017
“Bom dia. Saída de Coimbra às 05h30m, com direito
a passar pela festa da Queima das Fitas. Depois de

Uma nova aventura.
Este ano decidi ir a
Fátima a pé, saio esta
noite às 04horas.

fazer 50 kms debaixo de chuva, finalmente chegamos
ao Pombal. Entre lágrimas e sorrisos, acabamos por
hoje a penúltima etapa. Agora jantar no Restaurante
Meia Dose, no Pombal. Amanhã será a última a emoção
será mais forte!!!”
(DIA 6) 11-05-2017
“Saída do Pombal às 05h50m, em direção a Fátima. Esta
que é a última etapa desta caminhada. A jornada não
acaba hoje. Permaneceremos em Fátima até ao 13 de
maio. Passamos num dos momentos mais altos desta
jornada sobe chuva e trovoada. Senhora do Monte,
em Caranguejeira. Chegamos! Não há palavras que
descrevam este sentimento!”
12-05-2017
“Vi uma multidão imensa, de todas as nações, raças,
povos e línguas: estavam de pé, diante de Nossa
Senhora. Não há sensação mais bonita que sentir a
presença do nosso Papa Francisco. Foram 250km bem
recompensados!”
13-05-2017
“Cheguei ao fim desta jornada. Levo desta peregrinação
uma lição para a vida: os obstáculos tornaram-se vitórias! Jamais esquecerei esta enriquecedora experiência,
viva o tempo que viver! Obrigada a este grupo fantástico,
à organização, a todos que me deram apoio e coragem,
aos meus amigos e familiares. Estou de coração cheio!!!”
Natália Peixoto foi uma entre milhares de pessoas que
fizeram o percurso desde as suas casas até ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Cada um com sua
fé. Cada qual com a sua promessa a cumprir. Muitos
outros por uma experiência nova que nunca esquecerão devido ao esforço e à capacidade de superação. A
Peregrinação deste ano teve uma carga ainda maior
de fé devido à presença em Fátima do Papa Francisco.
Foram milhares os peregrinos que quiseram sentir-se
próximos dele e renovar a sua fé. Fátima continua
a cativar atenções e a receber quem precisa de um
momento de introspeção e reflexão.
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religião
texto e forografias José Perleques

Movidos a Fé

6

h30 – Adro da Igreja de Nossa Senhora
da Graça, Paróquia de Corroios, Vigararia
do Seixal, na Margem Sul do Tejo, em
frente a Lisboa – hora marcada para a
reunião do grupo de Peregrinos de Fátima
– Caminhos de Fé VII – sétimo ano consecutivo de
realização da peregrinação a pé, no mês de maio –
Mês de Maria.
Preparativos de bagagem e carrinhas de apoio a
postos para suprir as necessidades básicas para
a realização da peregrinação – dormidas no chão,
refeições confecionadas pela organização, nos locais
previamente determinados para tal.
Familiares e amigos despedem-se dos 31 peregrinos
que terão pela frente 150 km de caminho, a percorrer
em cinco dias, literalmente movidos a, e pela, Fé.
Vinte e sete irão a pé, outros quatro irão nas duas
carrinhas de apoio. Ficam ainda dois jovens organizadores, que por se encontrarem em tempo de aulas,
rezam por aqueles que se fazem ao caminho.
Missa do Envio, celebrada pouco depois das 07h00,
a marcar solenemente o inicio da Peregrinação.
Pede-se a intercessão de Nossa Senhora para que
acompanhe e proteja o grupo nesta caminhada até
ao Altar do Mundo – Maria sempre presente.
Primeiro troço: Corroios – Cacilhas – uma espécie
de “aquecimento”. Sem mazelas. Sem problemas. A
travessia do Tejo faz-se de barco até ao Cais do Sodré,
em Lisboa. Reunido o grupo à saída do barco, os vinte
sete caminhantes, fazem-se ao caminho ao longo da
margem do Tejo, Praça do Comércio – Terminal de
Cruzeiros, o luxo resplandecente desta “economia
que mata”, como diz o Papa Francisco. Um pouco
mais à frente – Santa Apolónia – zona de carga do
terminal ferroviário, e a imagem faz jus às palavras
do Papa Francisco “esta economia mata”, dezenas
de sem abrigo dormem ao relento apenas cobertos
pelos cartões deixados no lixo e roupas jogadas fora.
O luxo e a miséria ali tão perto, mas sem se verem
nem tocarem! Visão chocante para quem vê, e que
não são muitos, pois a miséria encontra-se sob os
viadutos por onde passam os carros ostensivamente

luxuosos e os turistas, que circulam entre a Baixa de
Lisboa e o Parque das Nações.
Ponto de paragem e reabastecimento de forças
físicas – entrada do Parque das Nações – antiga
refinaria de Cabo Ruivo, da qual ainda são visíveis
vestígios da era industrial. No subsolo, as evidências
são maiores e mais graves, mas não se veem. O
almoço não está longe, mas até aos Bombeiros de
Sacavém, local do primeiro almoço da peregrinação,
ainda falta um pouco mais de uma hora de caminho.
A travessia de Moscavide é penosa. O almoço está
próximo e o descanso também. Surgem as primeiras
perguntas de ansiedade e cansaço: - “ainda falta
muito?”
Bombeiros Voluntários de Sacavém, local para retemperar forças e aconchegar o estômago. Todos
recuperados, prontos para a etapa seguinte: objetivo
– Alverca.
Oração da tarde feita, o grupo põe-se a caminho.
O calor começa a fazer-se sentir com maior intensidade, e a necessidade de ingerir líquidos cresce.
A preocupação da organização é manter o grupo
sempre unido. Ninguém, nunca, em circunstância
alguma, é deixado só, para trás.
O percurso deste primeiro dia é feito sempre na
malha urbana de Lisboa. Ao chegar a Alverca, local
para jantar e pernoitar, sente-se que o grupo age
como um organismo único… e vivo!
Após o jantar, prepara-se a primeira pernoita no chão,
em saco-cama. Estranha-se a dureza da cama. A primeira noite é sempre mal dormida para muitos. Mas
o sacrifício é feito por uma causa maior e as dores
que se sentem não são nada quando comparadas
com as que Ele passou para nos trazer a salvação.
Antes de dormir, a enfermeira que nos acompanha,
trata das bolhas e queimaduras. Mazelas que apenas afetam a parte física dos peregrinos. O espírito
mantem-se imaculado.
Segundo dia: partida de Alverca. Alvorada cedinho,
porque a excitação é grande. Pequeno-almoço às
07h00. Após a oração da manhã, como sempre
em grupo para fortalecer a união, prepara-se uma

nova etapa. Objetivo: Carregado – almoço. A malha
urbana de Lisboa fica para trás. Após a passagem
da cimenteira de Alhandra, pode-se desfrutar de
um passeio magnifico à beira Tejo, até Vila Franca
de Xira. Sublime paisagem, sugere um momento de
oração – o grupo reza o Terço enquanto caminha.
Vila Franca de Xira, marca o momento de pausa a
meio da manhã, hora de retemperar as forças. Felizmente o tempo está mais fresco que no dia anterior.
Caminhar com o Sol encoberto torna-se menos desgastante fisicamente, embora seja mais melancólico.
A equipa encarregue das refeições, prepara o almoço
numa quinta no Carregado. O grupo de 27 peregrinos
parte de Vila Franca de Xira em bom ritmo. À medida
que se aproxima do Carregado, o desgaste físico
começa a revelar-se: – “ainda falta muito?”
Finalmente o Carregado, o almoço… e algum tempo de descanso. O desgaste físico vai crescendo.
Almoço concluído, loiça lavada, é hora de se voltar
ao caminho. Não sem que antes tenhamos a oração
da tarde.
Atenção redobrada às movimentações do trânsito já
que a estrada do Carregado à Azambuja é utilizada
por centenas de camiões que servem os grandes
armazéns de distribuição. Ao longo da estrada, flores
deixadas por alguém que ali perdeu um ente querido, assinalam a perigosidade daquela via – Nossa
Senhora nos proteja.
Azambuja: final do segundo dia de caminho. O grupo mantém-se unido. Coeso, ainda que fisicamente
cansado. Sente-se no ar a camaradagem e espírito de
entreajuda: ninguém é mais que ninguém. Durante
estes dias, os peregrinos são uma família, apenas
se têm a si próprios. O Sacerdote, que também faz
a peregrinação a pé, celebra a Eucaristia diária no
pavilhão desportivo, improvisando-se uma sala de
culto nesta ocasião tão especial.
Terceiro dia: ameaça de chuva! Após o pequeno-almoço, a oração de grupo. Avisos emitidos pela líder,
inicia-se a caminhada. A ameaça de chuva começa
a aumentar. O ritmo, como habitualmente acontece
quando o tempo está fresco, aumenta. Passados
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“

A vontade de chegar à
Casa da Mãe de Deus, que
é também nossa casa,
sobrepõe-se a todas as
dores, todas as bolhas,
todos os males corporais.

alguns momentos, a ameaça concretiza-se: a chuva
resolve acompanhar os peregrinos.
A paragem de meio da manhã é feita num pequeno
intervalo da chuva, que resolve abençoar abundantemente os peregrinos à passagem pelo Cartaxo. Até
ao almoço, que é preparado no Vale de Santarém, a
bênção dos céus torna-se mesmo diluviana. À hora
de almoço, os 27 caminhantes, não tinham uma
única peça de roupa seca em cima do corpo.
Durante o almoço, efetua-se a troca de roupa possível
e as situações de recursos aprimoram-se: o papel de
jornal torna-se o maior amigo dos sapatos e botas
encharcadas pela abençoada chuva diluviana que
caiu nos terrenos secos da zona de Santarém.
Após o almoço retemperador, a oração da tarde, em
grupo. Pede-se uma trégua da chuva. Pedido atendido! Destino da etapa seguinte: Santarém.
Após a primeira hora de caminho, Santarém está à
vista. Vê-se lá bem no alto, a partir do vale que é atravessado pelos peregrinos. Desta vez ninguém pergunta:
“– falta muito?” O caminho faz-se todo com Santarém
à vista, e mesmo sendo enganador, pois tem que se
atravessar totalmente a cidade, todos sabem que a
pernoita será em Santarém. A chegada a Santarém
é um marco e também um estimulo psicológico: simboliza a entrada na segunda metade da peregrinação.
O sono é retemperador e acontece após a celebração
eucarística diária e o jantar absolutamente divinal,
preparado pela organização. O chão, outrora duro e
desconfortável, torna-se macio e confortável. A ajuda
de colchões disponibilizados aos peregrinos, são uma
dádiva abençoada.
Quarto dia: partida de Santarém, após o pequeno-almoço e a oração matinal. Fátima é já ali!
Este é, talvez, o dia mais difícil em termos físicos.
Para além da distância ser longa (mais de 33 km),
o relevo deixa de ser tão amigável e surgem as
encostas mais íngremes. Apesar de tudo, a manhã
não oferece grandes dificuldades. Objetivo: Pernes.
É talvez o dia em que se sentem os mais agradáveis
aromas campestres. As povoações atravessadas são
relativamente pequenas e tudo é campo. Lisboa há

muito que ficou para trás. A pausa matinal é feita
literalmente no campo. Aqui respira-se!
As instalações dos Bombeiros Voluntários de Pernes
surgem no horizonte quando o relógio se aproxima das
13h. O almoço está quase pronto. Tempo de repouso. Os
pés latejantes arrefecem. É tempo de andar descalço
pela alcatifa preparada para o descanso. Estranha-se
a fraca presença de gente no local, habitualmente lotado de peregrinos de diversas paragens. Pernes é um
ponto de confluência das peregrinações vindas de Sul.
A explicação é simples e lógica: os grupos habituais
resolveram antecipar a chegada a Fátima, devido aos
receios de sobrelotação do recinto do Santuário, por
altura das Comemorações do Centenário, da Canonização dos Pastorinhos e da visita de Sua Santidade o Papa
Francisco. O grupo da Paróquia de Nossa Senhora da
Graça, decidiu manter a tradição, com todos os riscos
que daí pudesse advir. Tudo está nas mãos de Deus.
Almoço concluído, é hora de fazer a oração da tarde. O caminho daqui para a frente é longo e difícil.
A serra começa a mostrar-se. Objetivo: Monsanto.
Especial cuidado em manter o grupo unido. As
diferenças de andamento e condição física entre
os peregrinos começa a fazer-se notar. O relevo não
ajuda, e o grupo pode-se partir facilmente. A longa
reta de Malhou é uma boa oportunidade para deixar
os mais “rápidos” andarem sem restrições. Afinal,
da cauda do grupo consegue sempre ter os mais
adiantados em linha de vista.
Antes da íngreme subida final para Monsanto, o
grupo reúne-se e retempera forças. Falta pouco,
mas é difícil. A partida dos peregrinos em direção
a Monsanto faz-se em conjunto. A subida decorre
sem grandes sobressaltos. Todos apresentam uma
frescura inesperada. Preces terão sido atendidas.
Chega-se a Monsanto, pequena povoação na serra.
O último dia de caminho é já amanhã.
A Celebração Eucarística é feita na Igreja Matriz.
Prémio para quem durante estes dias padeceu por
amor a Deus e Sua Mãe Santíssima – “Gratidão” é
palavra mestra na boca e no coração dos peregrinos.
O jantar acontece e o retemperador sono segue-se.

A partida na manhã seguinte ocorre às 06h00. A ansiedade é grande. As emoções crescem. A vontade
de chegar à Casa da Mãe de Deus, que é também
nossa casa, sobrepõe-se a todas as dores, todas as
bolhas, todos os males corporais.
Último dia de caminhada: Objetivo – Santuário de
Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Toma-se o
pequeno-almoço. A oração da manhã é feita na rua,
ainda sob o escuro manto da noite, e uma chuva
miudinha, que apesar de persistente, não consegue
arrefecer os ânimos, a vontade e, acima de tudo, a
Fé deste grupo de fervorosos crentes.
Os primeiros instantes são difíceis: a serra impõe as
suas dificuldades, mas a determinação rejuvenesce
forças. Sente-se Fátima no ar. Para manter o grupo
unido, reza-se o terço. O caminho custa menos. A
recitação do Terço ecoa na serra. O sentimento e
a emoção revelam-se no seu esplendor. Todos se
abraçam sem razão aparente. Lágrimas rolam pelas
faces. O Terço tem esse dom: aproxima as pessoas
do bem e aproxima as pessoas de bem.
Descida da serra até Minde. Parece fácil, mas os
músculos sofrem bastante. Fátima está já ali… tudo
se suporta.
Quilómetros finais. O alento cresce, a entrada no
planalto de Fátima sugere uma aproximação rápida
ao destino. Puro engano. A reta parece não ter fim.
Finalmente começam a surgir as primeiras casas. Estamos perto. O cansaço parece dar algumas tréguas,
mas o planalto é longo. O grupo tem de se manter
unido. Finalmente avista-se a tão desejada rotunda
dos Pastorinhos. Ao longe vê-se uma longa faixa
azul, que com o aproximar se percebe ser a Guarda
de Honra de Sua Santidade. O percurso final até ao
Santuário é realizado como que caminhando sobre
as nuvens. Vive-se e desfruta-se a simplicidade, a
harmonia, a humildade e a justiça de Deus.
…Mais lágrimas… Muitas e abundantes. Lamento,
mas a entrada no Santuário e os momentos que se
seguem não são possíveis de descrever por palavras.
Tudo o que descrevesse, por mais sublime que fosse,
pecaria sempre por grande defeito. Só vivendo!
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vinhos
texto Maria Helena Duarte
fotografias Istock / D. R.
seja responsável, beba com moderação

Aprenda
a provar
vinhos
Provar vinhos pode ser muito desafiante, ou não! Há aqueles que gostam de encontrar cada
aroma e cada sabor em cada vinho e há, também, os consumidores que ficam satisfeitos só
em detetar se o vinho é bom ou mau, se sabe bem, menos bem ou mal. Tudo é correto. Mas
com pequenas dicas, um copo de vinho pode ganhar um novo significado.

O

vinho foi sempre uma
bebida entre as preferidas
do sexo masculino. Os
homens sempre foram
bebedores de vinho, mas
só há alguns anos é que se dedicaram
a ser, também, provadores. Um mundo
dominado pelo masculino, também na
produção e enologia, foi aos poucos
crescendo, melhorando, tornando-se
mais atrativo para ambos géneros,
homens e mulheres. Hoje são muitas
as mulheres envolvidas nos trabalhos
de adega, enólogas, responsáveis de
marketing, de vendas, de enoturismo,
escanções... E também há as jornalistas
especializadas em vinhos, que no caso,
em Portugal, continuam a ser apenas
duas: eu, Maria Helena Duarte, e a Maria
João de Almeida.
Apesar de toda esta presença masculina, que se mantém, mas agora mais
equilibrada, é certo, sabido e, por quase
todos, reconhecido que a Mulher tem
um sentido extra. Não fossem cinco
suficientes para estarmos preparadas

para enfrentar a vida em todas as frentes, contornando barreiras e alcançando
os objetivos. Mais um. Sim. Um sexto
sentido que faz toda a diferença. É um
alerta automático, como se de um despertador para as coisas más e boas se
tratasse, como uma defesa que provoca
uma reação espontânea, quase que sem
dermos por ela.
Há quem chame a este sexto sentido um
“dom”. Será de adivinhar? Não sei! Nunca
fui de adivinhar coisas, no entanto, é o
meu sexto sentido que muitas vezes me
aponta caminhos, me segreda ao ouvido,
qual anjinho ou mafarrico que habitam
a minha consciência, o que devo ou
não fazer. Muitas vezes acerto, algumas
falho. E com tudo aprendo, absorvo e
cresço como ser humano. Sou grata à
mãe natureza porque me proporcionou
excelentes ferramentas, bons sentidos
e bons sentimentos, porque me fez mais
completa, mais preparada.
Para além de todos os bons, aliás excelentes, motivos para valorizar os sentidos eu
descobri ainda mais um, que é como que

um “booster” que amplia olfato e paladar,
o que me levou a ser provadora e critica
especializada de vinhos e outras bebidas.
Sendo certo que as mulheres têm os sentidos mais apurados, seja por questões
genéticas, pela maternidade, pelo tempo
passado a cozinhar ou, simplesmente, a
fazer compras (e cheirar frutas, ervas aromáticas, legumes…). Tudo isto faz de nós,
provadoras de grande potencial, basta ter
algumas noções e exercitar as capacidades e a memória olfativa, despertando os
sentidos, num ato de descoberta ao qual
é impossível ficar indiferente.
Se há aromas e sabores que vão ser obrigatórios sentir, outros serão resultado
da experiência pessoal. E aqui, todos
ganham igual dimensão, provadores
e provadoras. Colocar diariamente os
sentidos à prova é fundamental, cheirar
tudo, provar o possível, e desenvolver
um arquivo de memórias que será um
auxiliar importante. Uma prova é única
e intransmissível, é sempre uma interpretação pessoal, em função do gosto,
das memórias, das histórias vividas, da

“

Para deixar
todos de “boca
aberta” na
sua próxima
degustação de
vinhos, tem de
ter em conta: o
copo utilizado,
a temperatura
do vinho, o
aspecto, o
aroma e o
sabor.
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Recorte e guarde esta roda dos aromas para as suas próximas provas de vinhos.

experiência. E depois há a partilha, a
troca de ideias, a descoberta e a evolução pessoal como provador/a de vinhos.
ESTIMULE OS SENTIDOS
E TESTE AS SUAS CAPACIDADES
Para deixar todos de “boca aberta” na sua
próxima degustação de vinhos, tem de ter
em conta: o copo utilizado, a temperatura
do vinho, o aspecto, o aroma e o sabor.
Um copo de pé alto e de média abertura
é bom para brancos, rosés e tintos sem
madeira, também os pode usar para alguns vinhos generosos
e espumantes. Se vai
beber um vinho com
estágio em madeira,
então veja no rótulo
a informação sobre o
número de meses do
estágio, pois quanto
maior for maior terá de ser a abertura do
copo. No entanto, para conseguir apurar
os aromas primários (característicos de
cada casta) convém que prove num copo
de abertura mais fechada e nos generosos num copo mais pequeno.
Já com o vinho eleito e servido no seu
copo é a altura de apreciar o aspecto: cor
e limpidez, podem revelar, por exemplo,
a idade do vinho, pois a cor vai evoluindo
de tons de acordo com o passar dos
anos. Incline o copo tendo por base um
fundo branco (da toalha da mesa ou do

guardanapo, por exemplo) e avalie a cor
e a intensidade, o brilho e a limpidez. Se
um vinho branco se apresentar amarelo
citrino, transparente e brilhante será, certamente, de uma colheita recente, mas se
revelar uma tonalidade de um amarelo
mais intenso então será um vinho já com
alguns anos. Nos tintos esta avaliação é
um bocadinho mais complexa porque
há várias cores, rubi, granada, púrpura,
violeta, conforme as castas, mas colocando o copo numa inclinação de cerca
de 45 graus é possível ver um contorno
de tons acastanhados ou
alaranjados, indicador de
PUB
mais idade, caso não exista, será um vinho jovem.
Cumprida a primeira avaliação, visual, testamos o
vinho com o nariz. Sem
agitar o copo cheire o
vinho e aprecie os aromas mais finos e
subtis. Gire o copo fazendo circular o vinho fazendo o liquido deslizar as paredes
do vidro. Cheire intensamente e “abra o
baú” de memórias que traz consigo para
identificar os aromas. A memória olfativa
é muito importante. Será normal que
reconheça logo alguns aromas diretos,
especialmente frutos e especiarias. Há
três tipos de aromas: os primários, que
são característicos de cada casta (tipo
de uva); os secundários resultantes da
vinificação; e os terciários que chegam ao

vinho através do período de estágio para
envelhecimento e acrescentam novas
características, sendo que este estágio
poderá também intensificar ou desvanecer os aromas primários e secundários.
Se identificar um aroma estranho e/ ou
desagradável, então o vinho deverá ter
defeito e não estará bom para ser bebido,
neste caso, chame o escanção ou empre-

“

Uma prova
é única e
intransmissível,
é sempre uma
interpretação
pessoal, em
função do
gosto, das
memórias,
das histórias
vividas, da
experiência.

gado de mesa e exponha o problema para
que lhe troquem a garrafa. Se estiver em
casa, opte por abrir outro vinho e troque
os copos, se já o tiver servido a todos os
convivas.
A próxima fase é a prova na boca, com
o palato. A língua consegue definir cinco sabores e via retronasal (ligação da
garganta com o nariz) podemos sentir
aromas. Coloque uma pequena porção
de vinho na boca, faça-o circular tocando
com a língua no céu da boca. É nesta
fase que conseguirá reconhecer sabores,
aromas, textura, volume, acidez e doçura,
a sensação de adstringência (quando a
língua fica macia ou mais áspera), se a
temperatura está correta, bem como a
sensação final da prova, se as características do vinho permanecem mais ou
menos tempo depois de engolir. Se o “fim
de boca” for mais longo, então estará
perante um vinho de maior qualidade.
DESAFIO
O mais divertido é fazer desta experiência
sensorial o mote para a discussão entre
amigos, gerando uma agradável conversa, desfrutando em pleno de cada vinho.
Se o fizer a dois, poderá ser verdadeiramente apaixonante.
No final, entre homens e mulheres, identifique quem se destaca mais na prova,
e se afinal a mulher ganha a batalha dos
sentidos, ou não!
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sabores
texto Maria Helena Duarte
receitas D.R.
fotografias D.R. e Shutterstock

SOPA DE BATATA DOCE
Ingredientes
5 batatas doces
450 gramas de iogurte natural
1 lata de caldo de galinha
1 cebola
3 colheres de sopa de manteiga
1 colher de chá de noz-moscada
Salsa e croutons (para enfeitar)

Preparação
Coloque num papel vegetal e leve ao micro-ondas a cozinhar. Retire a pele de cada
batata. Coloque a batata-doce, o iogurte e o
caldo no processador de alimentos e bata.
Adicione o puré juntamente com a cebola
picada e a noz-moscada numa panela grande até se formar ligeiramente em ebulição.
Deixe cozinhar por 30 minutos. Cubra com
salsa e sirva quente com croutons.

Receitas divertidas
e saborosas
para fazer com
os mais pequenos
SALAME DE CHOCOLATE SURPRESA

O

dia 1 de junho é dedicado às crianças e, a pensar nelas, decidimos
convidá-las com os pais (os tios, padrinhos ou os avós) a invadir a
cozinha para prepararem divertidas iguarias. Começamos pela sopa,
claro, depois podem fazer uma massa saborosa e colorida ou batatas
recheadas, o salame de chocolate fica para o fim e promete derreter-se na boca e fazer grandes bigodes e provocar vontade de lamber os dedos. Para
o lanche que tal uns mini hambúrgueres brincalhões (opte por carnes brancas)
e/ou umas sanduiches de atum (ou outro recheio a gosto)? Não se esqueça de
acompanhar as refeições com legumes, seja em salada ou cozinhados no wok, por
exemplo. Como estamos em tempo de melões e meloas, convide as suas crianças a
fazer bolinhas (com o acessório para o efeito) e coloque-as numa taça. Uhmmm...
Até eu já estou a ficar com fome!

Ingredientes
110gr de manteiga sem sal
150gr de biscoitos simples
120gr de açúcar
1 c. sopa de cacau em pó
50gr chocolate (50% cacau
ou +)
150gr de variados doces:
marshmallows, Maltesers...

Preparação
Unte uma forma de pão de 24x11cm com manteiga e forre excessivamente com película aderente, permitindo que saia nas bordas. Coloque
as bolachas num saco e esmague-as com o rolo.
Numa panela pequena, derreta a manteiga, o
açúcar, o cacau em pó e o chocolate. Retire e
deixe arrefecer até ficar morno. Junte as bolachas e misture o chocolate e os variados doces.
Misture bem e deite na forma. Cubra o topo com
a película aderente em excesso e coloque no
frigorífico por algumas horas.
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TAGLIATELLI COM LIMÃO E PRESUNTO

BATATAS RECHEADAS EM FORMA DE RATOS

Ingredientes
Raspas de 3 limões; 1 ½ chávena
(chá) de caldo de legumes;
1 chávena (chá) de natas; 3
colheres de sopa de manteiga
sem sal; 1 pacote de tagliatelli
ou esparguete; 120g de queijo
parmesão ralado; Espargos;
Azeite extra virgem ; Pimenta
do reino em moída: Sal a gosto;
200g de presunto cru fatiado

Ingredientes
4 batatas médias
Azeite q.b.
Abóbora q.b.
40gr de manteiga
40gr de parmesão ralado
1 c. chá de mostarda
2 c. sopa de leite
100gr queijo cheddar ralado
4 tomates cereja; Cebolinha q.b.;
4 rabanetes; 8 uvas passas

Preparação
Coloque as raspas dos limões numa panela com
o caldo e ferva até sobrar um pouco menos de
½ chávena. Retire do fogo e junte as natas. Volte
ao fogo baixo e cozinhe por 5 min. para reduzir e
engrossar. Numa panela com água e sal, cozinhe
a massa. Quando estiver pronta, reserve um bocadinho da água. Numa frigideira grande, coloque a
massa cozida, o molho, raspas de limão, manteiga,
misture e junte um pouco de água. Junte espargos
cozidos, o presunto e o queijo aos poucos, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta do reino.

Preparação
Pré-aqueça o forno a 190ºC. Pique as batatas,
pincele com azeite e asse, noutro tabuleiro
asse a abóbora cortada a meio. Deixe arrefecer,
corte as partes superiores das batatas e retire o
miolo. Retire o miolo da abóbora e junte a batata,
mostarda, leite, parmesão e manteiga. Amasse e
tempere a gosto (pode acrescentar carne picada,
bacalhau lascado, bacon). Coloque a mistura de
volta nas cascas de batata, cubra com o queijo
cheddar ralado. Cozinhe por alguns minutos até
dourar. Decore como na fotografia.

SANDUÍCHE DE PASTA DE ATUM

HAMBÚRGUERES BRINCALHÕES

Ingredientes
pão de forma
um copo para cortar o pão em
rodelas
azeitona preta sem caroço já cortada
pepino japonês
cenoura
pimentão vermelho
pasta de atum (ou outra)

Ingredientes
4 pães de hambúrguer
4 hambúrgueres de frango (ou
filete)
Queijo fatiado
Fiambre de frango no forno (fatiado)
Salsichas
Maionese e ketchup

Preparação
Com a ajuda do copo, corte o pão em rodelas. Recheie com a pasta de atum. Corte
os pepinos bem fininhos e um pimento
vermelho. Coloque dois pepinos (os olhos)
como base e depois duas azeitonas. Preencha o meio da azeitona com um pedaço
de pimento vermelho e o faça um corte no
pimento fininho em forma de boca a sorrir.

Preparação
Grelhe os hambúrgueres. Abra os pães e
recheie com uma fatia de fiambre, o hamburger, uma fatia de queijo e uma pitada de
maionese (preferencialmente feita por si!).
Para a decoração parta as rodelas de salsicha
como na fotografia. As orelhas e o nariz presos com palitos, faça os olhos com maionese
e ketchup, e deixe uma pontinha de queijo de
fora para simular a boca.
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saúde

texto Victor Manuel Sanfins
Médico Cardiologista, Hospital da Luz Guimarães.
Vice-Presidente para a Arritmologia da Associação
Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia.
fotografias D.R.
ESTE ARTIGO TEM O APOIO

Dispositivos Cardíacos
Electrónicos Implantáveis
No funcionamento adequado do coração é indispensável o sistema eléctrico de condução.
Este é o responsável por iniciar a sua contração, da qual resultam os batimentos cardíacos,
de o fazer de um modo coordenado, para que o coração exerça a sua função de bomba e
faça circular o sangue ao longo do corpo.

E

xistem doenças – arritmias – em
que tal não se verifica. O coração não consegue iniciar a sua
contração, o impulso eléctrico
não consegue atravessar todo
o tecido cardíaco (“bloqueios cardíacos”)
ou fá-lo, mas de um modo insuficiente.
Daqui resulta uma diminuição do fluxo de
sangue (e do oxigénio) para o organismo
e os sintomas resultantes muito conhecidos: a síncope (desmaio de muito curta
duração), fadiga ou morte súbita. Existem
também doenças em que o coração
trabalha tão depressa (> 180 b/min) que
não há um fluxo de sangue adequado às
nossas necessidades. Estas arritmias, em
especial quando a origem é o ventrículo,
caso não sejam imediatamente tratadas
através de um choque eléctrico no coração (desfibrilhação), causam morte súbita
(arritmias ventriculares malignas).
Para o tratamento adequado destas
arritmias é necessária uma avaliação
clínica especializada, detalhando as suas
características: como e quando aparecem,
quanto tempo duram, sintomas acompanhantes, medicação em curso, exame
físico, doenças cardíacas conhecidas no
doente e seus familiares. É ainda muito
importante um electrocardiograma (ECG)

realizado durante os episódios. Dado o carácter imprevisível e muito curta duração,
tal ECG é, frequentemente, difícil de obter.
Os Dispositivos Cardíacos Electrónicos
Implantáveis revolucionaram o tratamento
destas patologias. Compreendem os registadores de eventos implantáveis (ILR), os
pacemakers (PMD) e os cardioversores
– desfibrilhadores implantáveis (CDI’s).
O Registador de Eventos
Implantável é um dispositivo para implantação
subcutânea na região
para-esternal esquerda,
destinada a fazer um registo electrocardiográfico prolongado (até três
anos), quer ativado pelo doente (em caso
de ter sintomas como palpitações ou
síncope) quer de um modo automático
(de acordo com parâmetros programáveis). Permite assim obter um ECG não
só quando ocorrem sintomas, mas caso
seja detectadas arritmias graves de que o
doente pode não se aperceber (por exemplo durante o sono).
O Pacemaker é um dispositivo que está
permanente a analisar a atividade eléctrica
do coração e, quando esta é insuficiente,
envia, através de eléctrodos, pequenos

impulsos eléctricos ao músculo cardíaco
para manter um ritmo cardíaco adequado.
É geralmente usado para tratar doenças
que causam uma frequência cardíaca
muito baixa e, por isso, sintomas como
desmaios ou fadiga. Consiste num gerador (colocado sob a pele abaixo de um
dos ombros) e de eléctrodos (um a três,
de acordo com a doença), que chegam
ao interior do coração
através das veias. De
PUB
acordo com a duração
da bateria do gerador é
substituído a cada, em
média, 10 anos.
O Cardioversor Desfibrilhador Implantável
é um dispositivo capaz de monitorizar
o ritmo cardíaco e tratar as arritmias
ventriculares malignas. Ao reconhecer
qualquer um desses ritmos, é acionado
para o tentar reverter, em cerca de oito
segundos. Tem também todas as funções
de um pacemaker. Consiste num gerador
e eléctrodos implantados como um pacemaker. A bateria dura, em média, 10 anos.
A avaliação, tratamento e seguimento
destes doentes e a realização das intervenções cirúrgicas necessárias às
implantações destes dispositivos está

“

O Cardioversor
Desfibrilhador
Implantável é
um dispositivo
capaz de
monitorizar o
ritmo cardíaco

a cargo de cardiologistas diferenciados
nesta área, com o apoio indispensável
de técnicos de cardiopneumologia e
enfermeiros com formação específica.
Atualmente o seguimento destes doentes
é também feito por esta equipa, através
de monitorização remota, em que os
dados dos dispositivos implantados são
enviados diariamente para o cardiologista
que efetuou o implante, por via remota,
através de pequenos dispositivos de comunicação que são colocados em casa
dos pacientes.
Os sistemas atuais são compatíveis com
a realização de ressonância magnética
nuclear, um exame cada vez mais necessário na avaliação de muitas doenças dos
diferentes órgãos e sistemas
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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: Evite dar voz a terceiros ou a sua vida
pode sair prejudicada. Se ainda não encontrou o amor dê mais atenção às pessoas
que fazem parte da sua vida.
Trabalho: É importante que controle mais
os gastos, evitando situações desastrosas
para si. O ambiente no local de trabalho
poderá não ser do seu agrado durante
este mês, o que vai levar a que se isole
um pouco e até perca o interesse em fazer
coisas novas. Aposte em si!
Saúde: Tenha cuidado com os excessos
na alimentação.

Amor: Esta é, sem dúvida, a hora ideal
para ter um filho. Pense nisso! Para os que
estão sós, vão viver momentos de romance
muito intensos.
Trabalho: Abril é ideal para se organizar. Se
aceitou novos desafios chegou a hora de
pôr as suas ideias em prática, uma vez que
se encontra numa fase de criatividade. As
suas ideias serão bem aceites por quem
o rodeia. Os seus colegas e superiores
reconhecerão o seu empenho e dedicação.
Saúde: Aproveite a forma física e a vitalidade para usufruir mais do seu corpo.

Amor: Dê mais atenção aos pormenores,
quer por parte do seu parceiro, quer no
lar. Só assim, vai conseguir dissipar inseguranças.
Trabalho: A vontade de conseguir levar os
seus projetos em frente, pode agora criar
nos outros, alguma instabilidade. Evite
entrar em diálogos que, de alguma forma,
podem causar discussões. Ouvir a opinião
dos outros vai ser muito importante. Não
queira ser dono da razão!
Saúde: Tendência a alguma irritabilidade.

Amor: Vai querer agradar o seu parceiro e
com a sua criatividade vai viver grandes
momentos de paixão. Para os que estão
sós, uma pessoa que conheceu há pouco
tempo, pode transformar a sua vida.
Trabalho: Alguns gastos com os quais não
contava podem agora tirar-lhe o sono, mas
conseguirá suportá-los. A meio de julho
terá mudanças positivas, uma vez que
poderá receber boas notícias, mas evite
entrar em euforias.
Saúde: Tenha cuidado com o sol.

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: Poderá vir a sofrer uma situação de
dualidade. Tenha cuidado com as aventuras. Para os que estão sós, os amigos vão
ser o seu grande pilar e a sua prioridade.
Trabalho: Nesta fase estará bastante
protegido, uma vez que novas ideias e
perspetivas não irão faltar. Partilhar ideias
será algo que deverá fazer de bom grado, o
seu empenho vai ser reconhecido.
Saúde: O seu estado físico respira energia,
desfrute em pleno. Este mês será de grande vitalidade!

Amor: Se está num relacionamento, vai
sentir que precisa de fazer melhorias,
aconselha-se a que dialogue bastante com
o seu parceiro durante este período. Para
os que estão sós, vão querer abstrair-se
do mundo centrando-se apenas em si.
Trabalho: Vai querer centrar-se naquilo que
realmente lhe interessa. Como está mais
preocupado em conseguir organizar-se, o
seu tempo será precioso, novas ofertas de
trabalho poderão surgir.
Saúde: Momento ideal para iniciar uma
dieta saudável.

Amor: Faça de tudo para agradar o parceiro. Momento ideal para fazer um passeio
romântico a dois.
Trabalho: Algumas mudanças trarão agora
a estabilidade de que tanto precisa. Deverá
evitar entrar em conflitos, pois se o fizer,
poderá sair prejudicado. Se tem assuntos
pendentes, relacionados com a justiça,
poderá vê-los resolvidos, o que o deixará
muito aliviado. Uma pessoa em quem
confia, poderá ser a chave para uma nova
proposta que vai surgir.
Saúde: Faça exercícios na água, aproveite
a praia.

Amor: Evite entrar em conflitos, o diálogo
será a melhor forma de resolver questões
pendentes com as pessoas que ama.
Trabalho: vai conseguir defender todas
as suas convicções e levar avante alguns
projetos que tem em mente. O trabalho em
equipa será uma constante, mas deverá
lutar para manter o equilíbrio e a organização. Algumas conquistas inesperadas
irão fazer com que consiga reequilibrar
as suas finanças e, quem sabe, ter aquele
momento de lazer que há tanto ambiciona.
Saúde: Sem problemas de ordem maior,
desfrute.

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: Se está num relacionamento, seja
correto para com o seu parceiro, só assim
vai mudar o que não está bem. Para os que
estão sós, novos amigos podem trazer uma
lufada de ar fresco.
Trabalho: Poderá agora contar com o apoio
do seu superior e contar com a experiência
acumulada, que será uma ajuda para que
veja as situações de outra perspectiva.
Saúde: Tendência para algum isolamento
e meditação.

Amor: A relação estará numa fase um
pouco complicada, procure resolver as
diferenças e tomar boas decisões. Se está
só ainda vai ter de aguardar mais algum
tempo para encontrar o amor.
Trabalho: A forma como aborda os assuntos pode levá-lo a ter uma posição
de destaque no seu local de trabalho.
Não tenha receio de mostrar uma atitude
perante situações que não concorda. Os
seus colegas vão agradecer as opiniões
que expressar.
Saúde: Encontra-se fora de forma, tome
uma atitude.

Amor: Algumas mudanças vão ser positivas na sua relação, pelo que deverá
aproveitar para se empenhar um pouco
mais. Para os que estão sós, viverão algumas relações pouco duradouras.
Trabalho: A nível profissional, poderá
sentir que precisa de mostrar mais o seu
potencial, assim como, do que é capaz de
fazer. Novos relacionamentos no trabalho
poderão abrir algumas portas, o que para
si será fundamental. São esperadas muito
boas notícias. Mantenha-se atento!
Saúde: Tendência para problemas de
ossos.

Amor: Se está num relacionamento, vai
estar muito centrado no seu parceiro,
podendo redimir-se de algumas faltas de
atenção. Para os que estão sós, estarão
empenhados em divertir-se com os amigos
e em programas familiares.
Trabalho: Este mês a sua cabeça vai estar
menos centrada no trabalho o que poderá
trazer alguns problemas. Embora esteja
numa fase de sorte, deverá lembrar-se
que deve continuar a empenhar-se, não
deixando que todas as suas conquistas
sejam deitadas por terra.
Saúde: No geral vai sentir-se bem, mas é
recomendável que faça um check-up.

