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“Pergunta ao Tempo”:
Aproximar e refletir

“Pergunta ao Tempo” é o nome de um projeto educativo sobre o património,
que passa pela recolha de memórias para a reinterpretação de cada um dos
núcleos expositivos da Casa da Memória de Guimarães. Segundo a responsável, Marta Silva, o mote para a criação deste projeto foi a necessidade de aproximação à comunidade escolar, o que motivou uma visita ao edifício Arriva.
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Guimarães
tem primeiro
autocarro elétrico
construído
em Portugal

A Arriva recebeu o primeiro autocarro 100% elétrico produzido em Portugal. A
entrega do veículo ocorreu no dia 20 e destina-se ao serviço dos TUG – Transurbanos de Guimarães. A encomenda seguiu-se à experiência, por um período alargado, do protótipo do modelo.
O novo autocarro elétrico dos TUG será apresentado publicamente na próxima quinta-feira (29 de março). Estarão presentes na cerimónia diversas entidades,
membros dos Governo e do município, bem como da indústria dos transportes.
Produzido na íntegra em Portugal, o Caetano e.City Gold apresenta das melhores soluções desta faixa de veículos, competindo a lado com outros grandes fábricas a nível mundial. Equipado com motor elétrico Siemens, o e.City Gold tem
uma potência máxima 160 kW desenvolvendo um binário máximo de 2500 Nm. O
modelo equipa com baterias de lítio NMC de 150 Kwh e tem um sistema de travões
com ABS e ASR.
O silêncio quase total de circulação e a suspensão pneumática fazem deste veículo algo surpreendente e de extremo conforto.
O autocarro certo para uma cidade candidata a Capital Verde Europeia.

Colaboradores da Arriva fazem donativo à Casa da Criança
Os colaboradores da Arriva fizeram um donativo donativo à Associação de Apoio à Criança, vulgarmente
conhecida como a Casa da Criança. Após a realização da
confraternização de colaboradores Arriva de 2017, os seus
responsáveis reuniram-se para fazer o levantamento das
despesas e proceder à liquidação de todos os valores resultantes da organização do evento. No fim verificou-se haver um resultado positivo no montante de 340 euros, que
a organização decidiu, após reunião, entregar à Casa da
Criança.
Em boa altura o decidiu,já que no dia em que os seus
membros se deslocaram à instituição tinha acabado de ser
abandonado um bebé, que foi recolhido. A criança está
bem e é uma enorme felicidade saber que no meio da tristeza do abandono, há uma casa e pessoas com bom coração prontos para acolher quem seja vítima de tamanho
infortúnio.

nida Humberto Delgado. Esta iniciativa fundamentou-se
na altura pela urgência para iniciar o trabalho que permitisse iniciar o processo de acolhimento e encaminhamento temporário de crianças em perigo.
Entretanto, em janeiro de 2007 o Centro de Acolhimento Temporário passou para um edifício na Rua de Santa
Maria, nº. 44, em Oliveira do Castelo, Guimarães. Trata-se
de um edifício do século XVI, em pleno centro histórico da
cidade que foi especialmente recuperado pela associação
para receber as suas crianças. Esta obra, com capacidade
para 18 crianças, foi inaugurada a 19 de novembro de 2006.
Hoje, como é do domínio público, a Casa da Criança
é bonita, confortável e luminosa, com um excelente jardim para as brincadeiras de quem por lá passa. Este é um
sonho possível, fundamentalmente, graças à boa vontade
de todos, empresas e particulares, por todos os que acreditam que “O melhor do mundo são as crianças”.

Fundada em 2001
A Associação de Apoio Criança é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos que foi
constituída no ano de 2001, na cidade de Guimarães. Objetivo desde esse momento é o acolhimento temporário de
crianças, vítimas de mau trato, negligência ou abandono.
Em fevereiro de 2005, foi inaugurado o Centro de Acolhimento Temporário, em instalações provisórias, na ave-

Confraternização de colaboradores 2018
Ficou definido na última confraternização que os
colegas que ficam com a responsabilidade da realização da Confraternização anual serão os colegas Vitor
Pereira, Marta Cruz, Amândio Gonçalves, André Santos,
Rogério Castro, Rosa Magalhães, Carmen Amorim, Elisabete Miranda, Eduardo Costa, Celestino Carvalho e
Filipe Silva.
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E

sta edição do Arriva Jornal, que inaugura um novo e ainda mais atraente aspeto
gráfico, é a primeira de 2018, é publicada alguns dias antes da celebração da
Páscoa e, por isso, encontrará nas páginas deste seu jornal diversas referências
sobre o assunto.
Estamos a viver os primeiros dias da primavera
de 2018 (curiosamente quando, há alguns minutos,
comecei a escrever este editorial ainda era inverno
e, entretanto, entrámos na primavera a 20 de março
de 2018). Estamos, assim, na época do ano em que
a natureza nos brinda com verdadeiros espetáculos
de transformação, conduzindo-nos dos dias mais pequenos e cinzentos do inverno para a época estival,
em que todos sentimos uma maior descontração e
alegria, que nos é proporcionada pelos dias maiores
e mais quentes. Mas, como em tudo na vida, também
nas estações do ano nem tudo é bom e nem tudo é
mau.
E o inverno que acabamos de deixar, se, por um
lado nos trouxe os dias curtos e cinzentos, por outro
trouxe-nos – principalmente no último mês e meio
– as chuvas, de que tão necessitados estávamos para
sairmos do estado de seca severa em que o país estava a atravessar e que, porventura, foi também uma
das causas das tragédias que vivemos no ano passado
com os devastadores incêndios florestais, que provocaram um número imenso e nunca visto de vitimas
mortais, facto suficiente para que o verão de 2017
não pudesse ser considerado uma boa estação.
Estamos, assim, no arranque de uma promissora
estação do ano, uma vez que a natureza nos brindou
em época certa – porventura demasiado concentrada – com a água das chuvas que vai permitir que o
ciclo natural da vida nos traga, em cada momento
próprio, a alegria por vermos a renovação acontecer
no caminho correto para termos o que a maioria de
nós seguramente deseja: uma boa colheita, no momento certo!
E se a natureza está a fazer o seu trabalho, também todos nós devemos fazer o nosso. Concretamente, não devemos esquecer as tragédias de 2017 e devemos fazer tudo que esteja ao nosso alcance para
minimizar as situações de risco, nomeadamente tomando todas as medidas de precaução possíveis de
curto, médio e longo prazo.
De entre as medidas que, agora, são consideradas
urgentes e, por isso, de curtíssimo prazo, destaca-se
a da limpeza das matas – sobretudo as mais próximas
das habitações. Mas não podemos esquecer que a natureza tem ciclos bem definidos de renovação e que,
com maior ou menor intensidade cumpre todos os
anos e, por isso mesmo, temos de converter as ações
que empreendamos agora com carácter de urgência
em ações planeadas e repetidas em linha com os ciclos de vida da natureza, interiorizando-as como prática normal das nossas vidas.
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De igual forma, se cada um de nós for capaz de
ter sempre presente a sua responsabilidade social,
seguramente que adotaremos no nosso dia a dia práticas de vida que sejam mais amigas do ambiente e,
consequentemente, estaremos a contribuir para um
melhor futuro para nós e os nossos descendentes.
Frota amiga do ambiente
Como as pessoas, também as empresas têm o
dever de adotar práticas que sejam mais amigas do
ambiente e, nesse particular, a nossa empresa tem
vindo a fazer - e vai fazê-lo cada vez mais intensamente - um enorme esforço para contribuir para esse
desígnio coletivo.
É por isso e com esse objetivo que temos feito
uma constante renovação da nossa frota, substituindo veículos mais antigos por outros mais modernos
e, consequentemente, mais eficientes do ponto de
vista ambiental, mas também preparando um vasto
programa de investimento em sistemas que permitirão a cada um dos nossos motoristas receber o apoio
necessário para conseguirem alcançar uma melhoria contínua da sua forma de condução focada na diminuição de emissões prejudiciais ao ambiente.
É, para mim, motivo de especial orgulho e satisfação poder anunciar aqui e neste momento que, na
sequência do que divulgamos na última edição do
Arriva Jornal, nos foi entregue, no dia 19 de março
– Dia do Pai – o primeiro autocarro standard (de 12
metros) 100% elétrico que vai entrar ao serviço em
Portugal e que adquirimos com o apoio do programa
de fundos comunitários POSEUR.
Este autocarro foi encomendado com o intuito de
colaborar, também desta forma, com o desígnio de
Guimarães Capital Verde Europeia e, muito brevemente, vai começar a operar na linha da cidade da
nossa operação TUG.
Permitam-me referir que constitui para mim um
prazer adicional o facto de este autocarro ser de fabrico nacional, sendo também o primeiro de fabrico
em série da CaetanoBus, na sequência do seu próprio
projeto de desenvolvimento de novas tecnologias,
projeto esse para o qual desejamos ao fabricante os
maiores sucessos, estando certos que, assim, contribuirão também para o desenvolvimento do nosso
país.
Estamos, pois, da nossa parte, a fazer tudo quanto possível para mantermos a nossa tradição de inovação e, também, para colocarmos à sua disposição
um meio muito fácil de dar a sua contribuição para
um melhor ambiente, o que fará se usar a rede de
transportes em vez do automóvel, o que também lhe
permitirá ter deslocações cómodas e mais baratas.
É fundamental que sejamos capazes de deixar
para os vindouros UM MUNDO MELHOR!
Votos de uma primavera feliz e o nosso muito
obrigado pela sua dedicação.

TEMA DE CAPA
texto Susana Marvão
fotografia Marco António Lindo

“Pergunta ao Tempo”

APROXIMAR
E REFLETIR

P

ergunta ao Tempo é nome de um projeto educativo sobre o património, que
passa pela recolha de memórias para
a reinterpretação de cada um dos núcleos expositivos da Casa da Memória
de Guimarães (CDMG). O resultado
físico deste projeto é uma exposição temporária localizada dentro da mostra permanente da Casa da
Memória, que com estes objetos e histórias dialoga.
Marta Silva, responsável dos serviços educativos
da CDMG, explicou ao Arriva Jornal que para chegarem a esse momento, o projeto acontece ao longo do
ano letivo pontuando a relação com as crianças com
visitas à Casa da Memória, Oficinas de Património
nas escolas, Sessões de Trabalho nas escolas e, finalmente, o momento de Inauguração da Exposição
Temporária na Casa da Memória, patente até ao início do ano letivo seguinte. “Deste modo as crianças
descobrem e interpretam o passado e refletem sobre
formas de pensar e representar o presente e o futuro, seguindo o mesmo percurso da exposição permanente da Casa da Memória”, indica.
Segundo a responsável, o mote para a criação deste projeto foi a necessidade de aproximação à comunidade escolar, “que desde início percebemos se concretizaria através da exposição permanente da Casa
da Memória”. Marta Silva salienta ainda que sendo a
Casa da Memória um centro de interpretação e produção de conhecimento, “não vimos outro caminho
que não partilhar este espaço para juntos pensarmos
sobre a memória do concelho de Guimarães. E foi
precisamente o conceito de memória que nos levou
a fazermos perguntas”. E defende mesmo que “a memória é que nos permite criar a interpretação, a imagem do passado, entre recordação e esquecimento. O
património cultural compõe e incorpora material e
imaterialmente esta evocação”. Assim, para pensarmos sobre o património, Marta Silva advoga a necessidade de viajar pela história, pelo passado, pelo tem-
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po. “E se queremos obter respostas, temos de fazer
perguntas. Temos de perguntar ao tempo”.
Público-alvo
O público-alvo do projeto são alunos do 4º ano dos
14 agrupamentos de escolas do município de Guimarães, sendo que cada agrupamento é representado
por uma turma de escolas diferentes a cada ano letivo.
O objetivo final do “Pergunta ao Tempo”, naquilo
que se prende com o que move a ação em Educação
e Mediação Cultural, “relaciona-se com a reflexão sobre as formas de perspetivar o pensamento sobre o
conhecimento, a aprendizagem e, liminarmente, a
educação”, explicou-nos Marta Silva.
“O papel do setor de Educação e Mediação Cultural passa também por proporcionar experiências
às pessoas suscetíveis de gerarem questionamento e
transformação”.
A responsável advoga que a partilha de um projeto aberto e participativo, como o “Pergunta ao Tempo”, com as crianças dentro da comunidade onde
vivem, poderá academicamente constituir-se como
um importante meio para a valorização do património cultural. “Com as ferramentas e o método de trabalho de recolha que partilhamos, é possível para as
crianças aprender a pesquisar, recolher e documentar o património cultural da nossa comunidade, mas
também, do ponto de vista epistemológico, a refletir
sobre as formas como o pensamos, representamos e
tratamos”.
Assim, incursões no território, o trabalho de campo no meio local, também permite, para esta responsável, preparar uma atitude interpeladora perante a
aprendizagem para os próximos anos de estudo escolar.
“Os próprios objetos de estudo, quer estejamos a
falar de objetos antigos ou de novas criações, ou de
documentos, fotografias, lendas, cantares, testemu-
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Marta Silva, responsável
dos serviços educativos
da CDMG, espera ter
sido construído com as
crianças e professores
e professoras um
envolvimento com este
espaço cultural que
possa ser motivador
da manutenção da
curiosidade e da vontade
de conhecer também
outros espaços, temas,
territórios.

nhos ou de filmes, permitem a construção de aprendizagens transversais que com certeza lhes serão
úteis para continuarem a construir os seus percursos
de vida”.
Algo igualmente atestado por Marta Silva é que
também esperam ter sido construído com as crianças e professores e professoras um envolvimento
com este espaço cultural que possa ser motivador da
manutenção da curiosidade e da vontade de conhecer também outros espaços, temas, territórios.
Balanço positivo
Por tudo isto, e provavelmente muito mais, Marta
Silva classifica o balanço de extremamente positivo.
“Ao desenharmos este projeto, com o intuito de nos
aproximarmos à comunidade escolar, rapidamente
percebemos que conseguiríamos dessa forma chegar à comunidade num sentido mais lato. Para isso
havia que criar algo que interessasse não só alunos/
as e professores/as, mas também as suas respetivas
famílias e, concomitantemente, as pessoas que habitam Guimarães. Só assim conseguiríamos chegar
às memórias de Guimarães, pela mão (ou cabeça) de
diferentes interlocutores”.
Aliás, responsável dos serviços educativos da
CDMG garante que essa envolvência da comunidade é visível ao longo de todo o processo não só em
sessões de trabalho alargadas às famílias, como pelo
próprio levantamento de património material e imaterial que lhes vai chegando por pais, mães, avós, tios
e tias, destas crianças. “Temos a perfeita noção que
o Pergunta ao Tempo é assunto no seio familiar ao
longo de todo o ano, em algumas casas”.
“A experiência construída com o Pergunta ao
Tempo certamente nos continuará a fazer pensar em
novas propostas, em diferentes formas de ativar a exposição permanente, num contínuo diálogo entre os
núcleos expositivos, o território e a comunidade”.
Tendo como promotor a unidade de Educação e

Mediação Cultural d’ A Oficina na Casa da Memória,
o “Pergunta ao Tempo” é um dos projetos que a unidade de Educação e Mediação Cultural desenvolveu
em articulação com a Direção e Programação da
Casa da Memória.
Próximas iniciativas
A Educação e Mediação Cultural d’A Oficina desenvolve ao longo de todo o ano uma vasta programação em todos os espaços culturais da estrutura
– Centro Cultural Vila Flor, Palácio Vila Flor, Centro
de Criação de Candoso, Espaço Oficina, Centro Internacional das Artes José de Guimarães e Casa da
Memória.
A Casa da Memória, no futuro mais próximo, terá
as Oficinas de férias da Páscoa, entre os dias 3 e 6 de
abril, com Sara Vidal e o programa Cantas bem não
cantas mal, gargantinha de marfim.
Ainda no mês de abril, aquando do segundo aniversário da Casa da Memória, no dia 25, haverá um
dia livre, com atividades em modo contínuo, durante
a manhã e a tarde, onde cada pessoa terá a oportunidade de visitar e de experimentar, à medida dos
seus interesses, um programa de visitas e oficinas
que estimula a descoberta, a pertença e a participação, dos bordados à expressão plástica, da olaria
ao movimento, da cozinha à música, da fotografia à
narração.
No final do ano, está ainda previsto, no mês de novembro, uma visita-oficina de fotografia com Duarte
Belo e as Narrativas de Luz e Sombra.
Por último, em dezembro, nas Oficinas de Férias
de Natal, entre os dias 17 e 21, andarão à solta Caçadores de Paisagens, também com Duarte Belo. Em
paralelo com toda esta programação, durante todo o
ano, a Educação e Mediação Cultural desenvolve ainda Visitas Orientadas e Oficinas Criativas que ativam
os conteúdos da exposição permanente da Casa da
Memória.
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EB1/JI de Soutelo
visita Edifício Arriva
O dia 23 de fevereiro teve uma manhã bastante diferente
para um grupo de crianças da Escola EB1/JI de Soutelo, na
Freguesia de Pinheiro que acompanhados pelo presidente
da Junta de Freguesia de Pinheiro fizeram uma visita ao
Edifício Arriva.
O projeto “Pergunta ao tempo” da Casa da Memória, tem
no seu âmbito levar crianças de escolas a conhecer espaços de valor, edifícios ou outros em diversas freguesias
do concelho de Guimarães.
Neste caso o destino foram as instalações da Arriva
em Guimarães. A visita tinha por razão fundamental o
próprio edifício, pelo seu aspeto arquitetónico invulgar
e por já ter recebido prémios ou menções significativas a
esse respeito a nível mundial.
Durante a visita interligou-se o aspeto arquitetónico com
o visual e, ainda mais importante, o ambiental. Assim
ainda foram explicadas diversas das soluções ambientais
do edifício, desde como se recebe energia através da
eólica e painéis solares até à forma como se recolhe e
aproveita a água da chuva, ou como esta é reciclada para
reutilização.
Algo que as crianças gostam sempre, embora não fizesse
parte do plano inicial, foi uma visita às oficinas onde um
dos inspetores explicou como se faz a manutenção de
um autocarro.
No fim, foi servido um lanchinho de acordo com as
sugestões alimentares da escola.

TEMA DE CAPA
texto Marco António Lindo
fotografia D.R.

Conferência “Transportes em Revista”

Transportes
Contratualização
Num quadro
de reduzido
financiamento,
diminuição
progressiva da oferta
e da procura, as
novas Autoridades de
Transporte têm agora
o encargo de planear,
financiar e fiscalizar
os novos serviços e
redes de transportes.

A

Transportes em Revista promoveu,
no dia 22 de março, uma conferência
sob o título “Transportes Contratualização”. O evento realizou-se em Braga.
A abertura dos trabalhos teve como
oradores José Monteiro Limão, na
qualidade de diretor da Transportes em Revista e
responsável pela iniciativa. A sessão de abertura teve
como oradores José Aguiar Branco (JPAB-José Pedro
Aguiar-Branco Advogados), Ricardo Rio (presidente
da Câmara Municipal de Braga), Luís Cabaço Martins
(presidente da ANTROP) e José Mendes (secretário de
Estado Adjunto e do Ambiente).
A conferência visava uma análise ao Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, em vigor desde 2015, que determinou que as
autarquias assumissem o papel de Autoridades de
Transportes com competências ao nível dos serviços
públicos de transportes de passageiros, prevendo a
legislação a possibilidade de se poderem associar ou
delegar essas competências nas Comunidades Intermunicipais em que se encontram inseridas.
Os Municípios fora das Áreas Metropolitanas
compreenderam que só delegando os seus poderes
nas CIM ganham escala e reduzem os custos associa-
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dos à contratualização dos serviços.
Num quadro de reduzido financiamento, diminuição progressiva da oferta e da procura, as novas
Autoridades de Transporte têm agora o encargo de
planear, financiar e fiscalizar os novos serviços e redes de transportes.
Tendo em conta que nem sempre há a capacitação necessária para este desafio, impõe-se um olhar
prudente que possa viabilizar o cumprimento dos
objetivos que todos procuram.
O presente e o futuro reserva vários desafios. Alguns, pela sua importância, devem ser refletidos e
analisados com bom senso e pragmatismo:
– A opção do modelo de contratualização
– A definição das obrigações de serviço público
– O desenho de redes
– Os processos de concurso
É neste quadro que esta conferência procurou
proporcionar a reflexão, o esclarecimento e clarificação entre autoridades e agentes económicos presentes no mercado.
Na próxima edição do Arriva Jornal leia detalhadamente a reportagem sobre a conferência.

Classificação da final
do 52º Festival
1. Cláudia Pascoal, “O Jardim” - 22 pontos
2. Catarina Miranda, “Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada” - 22 pts
3. Peu Madureira, “Só Por Ela” - 16 pts
4. Janeiro, “sem título” - 12 pts
5. Rui David, “Sem Medo” - 8 pts
6. Anabela, “Para Te Dar Abrigo” - 7 pts
7. Joana Barra Vaz, “Anda Estragar-me Os Planos” - 7 pts
8. Lili, “O Voo das Cegonhas” - 5 pts
9. Joana Espadinha, “Zero a Zero” - 4 pts
10. Susana Travassos, “Mensageira” - 4 pts
11. Peter Serrado, “Sunset” - 3 pts
12. Maria Inês Paris, “Bandeira Azul” - 3 pts

EM GUIMARÃES

FESTIVAL DA CANÇÃO

(EN)CANTOU

A

grande final do Festival da Canção
2018, que se realizou a 4 de março no
Multiusos de Guimarães, foi uma das
maiores de sempre, com a presença de
cerca de três mil pessoas. Segundo
a página ESC Portugal, seguida pelos
fãs portugueses da Eurovisão, a final do Festival da
Canção deste ano apenas foi superada pela edição de
2010, que teve lugar no Campo Pequeno, em Lisboa.
Para além das atuações das 14 músicas finalistas,
fizeram também parte do espetáculo homenagens
a Simone de Oliveira e às Doce. Filomena Cautela e
Pedro Fernandes foram os responsáveis pela apresentação do evento, classificado como “a maior final
de sempre” do Festival RTP da Canção, segundo os
responsáveis do canal público.
“Guimarães está sempre preparada para receber estes grandes eventos, fruto da capacidade de organização e trabalho competente dos responsáveis das várias
estruturas da cidade e que vem sido acumulado ao longo de vários anos e várias realizações”, referiu o presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança. “Guimarães é a capital histórica e simbólica de Portugal. É
aqui que tudo se inicia e reinicia, motivo pelo qual faz
todo o sentido que este novo modelo e posicionamento
do festival aqui aconteça”, acrescentou o autarca.
Pela parte da RTP, Gonçalo Madaíl, da direção
de programas do canal público, salientou as condições de excelência proporcionadas por Guimarães,
manifestando o agrado pelo facto de em nenhum
momento terem sentido dificuldades em realizar o
evento fora da capital. “A RTP escolheu a cidade de
Guimarães para a realização desta megaprodução,
pelo facto de estarem reunidas todas as condições
necessárias para um evento de sucesso. Esta foi a
maior final de sempre. É um orgulho enorme”, disse
Gonçalo Madaíl.

Cláudia Pascoal foi a grande
vencedora
Cláudia Pascoal, com a música “O Jardim”, foi a
grande vencedora do 52º Festival RTP da Canção.
A canção da autoria de Isaura foi premiada com
12 pontos por parte do televoto e dez do júri. Levou
de vencida a música “Para Sorrir Eu Não Preciso de
Nada”, de Catarina Miranda, que obteve a mesma
pontuação no total, tendo 12 pontos vindo do júri e
10 do público. No desempate, porém, prevalece a votação do público que, neste caso, foi favorável à canção de Cláudia Pascoal.
A decisão ficou nas mãos do público e, com iguais
50% de importância, de sete painéis de júri regionais: Norte; Centro; Lisboa e Vale do Tejo; Alentejo;
Algarve; Açores; e Madeira.
Cláudia Rafaela Teixeira Pascoal nasceu a 12 de
outubro de 1993 em Gondomar e procurou o sonho
da música desde cedo. Em 2010 participou no programa Ídolos, mas sem grande sucesso. Entretanto,
concorreu à primeira edição do X-Factor e ao casting
para apresentador do programa Curto Circuito da
SIC Radical onde ficou em terceiro lugar. Foi a partir de 2015 que começou a dar nas vistas, com nova
participação nos Ídolos. Dois anos depois, foi finalista no programa The Voice Of Portugal. Já tem um
álbum pronto, mas que ainda não foi lançado devido
a falta de apoios. A vitória no Festival irá, provavelmente, desbloquear apoios.
Quanto a Isaura, a compositora de “O Jardim”
indica que a música foi escrita para lembrar a sua
avó, que morreu há cerca de um ano e com quem a
artista mantinha uma relação muito próxima. Natural de Gouveia, Isaura Santos também começou
num programa de talentos em 2010, com a participação na quarta edição da Operação Triunfo, em
2010. Então com 21 anos, deu nas vistas pela força
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e emoção que punhas nas atuações. Acabou por ser
expulsa na quinta gala do programa, mas deixou a
sua marca.
Apresentou o primeiro EP, “Serendipity”, em 2015,
ano em que participou no festival Super Bock Super
Rock. Em 2016 o novo single “8” e o anterior trabalho
levam Isaura a percorrer vários festivais de música
portugueses (Bons Sons, NOS Alive, MED e Rock in
Rio). No ano passado editou “I Need Ya” e atuou no
Meo Sudoeste. Prepara agora o primeiro álbum de
originais.
Entre as favoritas à vitória da
Eurovisão
Claúdia Pascoal e Isaura irão, agora, representar
Portugal no festival da Eurovisão, que tem lugar na Altice Arena, em Lisboa, a 12 de maio. Recorde-se que,
com a vitória de Salvador Sobral, em Kiev, no ano passado, Portugal tem a honra de ser o país anfitrião da
63ª edição do Festival da Eurovisão da Canção.
O WiwiBloggs, um dos mais influentes sites dedicados à Eurovisão, coloca o tema “O Jardim”, entre os
favoritos à vitória.
Nos dias 8, 10 e 12 de maio, 43 países juntam-se
em Lisboa para celebrar a música no maior e mais
antigo concurso musical da Europa. O Eurovision
Song Contest 2018 é composto por três espetáculos
com transmissão ao vivo e outros seis espetáculos
exatamente iguais que servem de ensaio aos seis anteriores.
Os bilhetes para a grande final já estão esgotados,
mas ainda há ingressos para os outros espetáculos.
Pode ser uma oportunidade para reunir família e
amigos e partir para Lisboa para ver o espetáculo e
por que não alugar um autocarro Arriva? É uma forma de ter uma viagem mais tranquila, segura e económica.

AMBIENTE
texto Laboratório da Paisagem
fotografia D.R.

Pegada Ecológica
de Guimarães

é inferior à média do país

E

studo inédito aponta que a Pegada Ecológica média de um
residente em Guimarães é de
3,76 hectares globais, per capita,
tendo como base dados do ano
2013.
A Pegada Ecológica no território de Guimarães, apresentada no Laboratório da Paisagem, teve como base os dados recolhidos
em 2013. Em geral, a Pegada Ecológica ajuda
a perceber a quantidade de recursos naturais utilizados para suportar o estilo de vida
das pessoas, onde se inclui a cidade e a casa,
os móveis, as roupas, o transporte, a alimentação, os hábitos nas horas de lazer, os produtos adquiridos, entre outros.
O estudo apresentado por Sara Moreno
Pires, da Universidade de Aveiro, conclui
que a Pegada Ecológica média de um residente em Guimarães, tendo por base os
dados recolhidos em 2013, era de 3,76 hectares globais (gha) per capita. Em média,
cada residente de Guimarães precisou de
3,76 gha de área bioprodutiva para suportar
o seu estilo de vida. Esta procura é 3% mais
baixa do que a média de um cidadão português (com uma Pegada Ecológica média de
3,9 gha per capita), mas 2,5 vezes maior do
que a média da biocapacidade de Portugal
(aproximadamente 1,52gha). “A estes níveis
de consumo, seriam necessários 2,2 planetas Terra para suportar esta pegada, se toda
a população mundial tivesse em média o
mesmo valor desta pegada”, apontou Sara
Moreno Pires.

“O resultado calculado para Guimarães
coloca a população vimaranense numa perspetiva média positiva em comparação com
Portugal, mas com um papel muito desafiante em relação ao futuro pois o resultado
da Pegada Ecológica mostra que a biocapcidade do país é 1,52gha”, salientou a investigadora da Universidade de Aveiro. “Podemos
analisar este resultado por via das atividades
de consumo e aí conseguimos perceber que,
curiosamente, é através do consumo de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas
que reflete o principal impacto dos vimaranenses na Pegada Ecológica do território,
seguida da sua mobilidade e consumo de
transportes. De acordo com a trajetória nacional, este resultado demonstra que o peso
de consumo de bens alimentares é muito
grande na Pegada Ecológica”, referiu.
Sara Pires explicou que “este instrumento é muito importante na consciencialização
da população na sua Pegada” destacando o
confronto com a biocapacidade: “Enquanto
a Pegada Ecológica mede a área de pressão
sobre os recursos naturais que necessitamos, a biocapicidade dá-nos a área que efetivamente dispomos. Neste confronto, a nossa pressão é maior do que a área que temos
disponível”. Assim, constatou a investigadora, “a leitura crucial deste estudo visa uma
mudança de políticas públicas e dos estilos
de consumo”.
Numa segunda fase deste projeto, envolvendo várias entidades, será possível introduzir calculadoras on-line ao dispor dos
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municípios para cada pessoa perceber qual
o seu peso na Pegada Ecológica e o que tem
a fazer para reduzir.
Em representação do Município de Guimarães, a vereadora do Ambiente, Sofia
Ferreira, destacou “o caminho percorrido
por Guimarães” na área da sustentabilidade
ambiental, “mas com muito ainda por fazer”. “Este é o momento que concretiza e expressa a vontade inequívoca de Guimarães
em trabalhar na direção de uma cidade sustentável. Os vimaranenses estão decididos
em concretizar as metas que foram preconizadas no objetivo da Capital Verde Europeia
2020, com um longo caminho a percorrer”,
acrescentou a vereadora da Câmara Municipal. A par da estratégia, Sofia Ferreira mencionou ainda um dos exemplos colocados
em prática, como a dinamização da Incubadora de Base Rural, “sendo um caso muito
prático e concreto para o melhor aproveitamento do solo”, referiu.
Na sessão que decorreu em Guimarães, a
15 de março, além da apresentação da Pegada Ecológica do Município, por Sara Moreno
Pires, da Universidade de Aveiro, a sessão incluiu uma apresentação da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, por Paulo
Magalhães, coordenador do Projeto Pegadas
Municípios Portugueses, a apresentação
pela Global Footprint Network, por Laetitia
Mailhes, e a comunicação ”Guimarães Mais
Verde”, por Isabel Loureiro, Coordenadora
Executiva da Candidatura a Capital Verde
Europeia 2020.

“ G U I M A R Ã E S M A I S F L O R E S TA”

Em Dia Mundial da Árvore
plantaram-se 100 autóctones

C

erca de duas centenas de árvores autóctones foram plantadas na quarta-feira,
21 de março, em vários locais de Guimarães, para assinalar o Dia Mundial da
Árvore.
Para comemorar o Dia Mundial da Árvore, 21 de março, e no âmbito do projeto “Guimarães
mais Floresta”, foram plantadas de cerca de duas centenas de árvores, em vários locais de Guimarães.
Esta iniciativa juntou instituições particulares,
como a Venerável Ordem Terceira de São Francisco,
a Associação Paralisia Cerebral de Guimarães (APCG)
e o Rotary Clube de Guimarães, assim como algumas
empresas sediadas em Guimarães, e pretendeu sensibilizar a comunidade para a importância da preservação das árvores.
As árvores autóctones foram plantadas no Parque
da Cidade, próximo do edifício da Academia de Ginástica de Guimarães, na Citânia de Briteiros, na zona
ribeirinha do Rio Selho, em Creixomil, junto ao Laboratório da Paisagem, na Veiga de Creixomil, próximo à
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Variante e no Centros Escolares de Candoso S. Martinho e Mascotelos
Ao longo da semana outras entidades promoveram
a plantação árvores em diferentes locais do concelho, nomeadamente nos parques de lazer de Lordelo
e Longos, na Falperra, uma zona afetada pelos fogos
do último ano, e num local próximo ao Cemitério de
Monchique.
No total, nas últimas semanas, foram plantadas em
Guimarães cerca de 2400 novas árvores autóctones. A
este número somam-se as muitas plantações realizadas nas escolas vimaranenses, no âmbito do programa
ambiental PEGADAS. Entre as árvores plantadas estão
carvalhos, castanheiros, cerejeiras, freixos, amieiros e
medronheiros.
Com o projeto “Guimarães mais Floresta”, da responsabilidade do Município de Guimarães e do Laboratório da Paisagem, pretende-se plantar anualmente
em Guimarães 15 mil novas árvores autóctones. Este
projeto está aberto à participação de todos, desde escolas, associações, instituições e empresas.

jornal

texto José Perleques
fotografia D.R.

Para se inteirar do teor do projeto, uma delegação da Arriva Portugal Norte deslocou-se à TST
onde todo o conceito foi explicado detalhadamente.

ARRIVA LANÇA PROGRAMA AMBIENTAL

A

DESTINATION
GREEN

s alterações climáticas são uma realidade, tendo-se
feito sentir de forma severa em Portugal, durante o
ano de 2017, através da seca persistente e das tragédias dos incêndios. O cuidado com o meio ambiente
deve ser uma preocupação de todos, de forma a mi
nimizarmos os efeitos das nossas atividades, salvaguardando o futuro das gerações vindouras.
Consciente do problema, a Arriva lançou o programa Destination Green, com o objetivo de responder às preocupações ambientais, reduzindo o impacto das suas atividades no meio ambiente.
Sendo esse impacto ambiental da utilização de combustíveis fósseis extraordinariamente significativo, a Arriva elegeu a redução
de combustíveis fósseis, e consequentemente a emissão de CO2,
como um dos quatro grandes objetivos ambientais e estratégicos,
em conjunto com a redução nos consumos de energia elétrica,
água e a produção de resíduos não-recicláveis e não-reutilizáveis.
Neste capitulo, foi desenvolvido um programa de eco-condução, que alia a componente tecnológica à comportamental, forne-
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cendo informação em tempo real aos motoristas, permitindo-lhes
serem agentes ativos e preponderantes na redução das emissões de
gases de efeito de estufa para a atmosfera, contribuindo decisivamente para a salvaguarda do nosso planeta.
Desenvolvido em Portugal,
reconhecido na Europa
Este programa de eco-condução, desenvolvido em Portugal, foi
considerado a nível europeu um dos sistemas que, de forma mais
efetiva, contribui para a redução das emissões de poluentes atmosféricos e, consequentemente, reduz o impacto da nossa atividade
no meio ambiente, sendo também uma ferramenta importante no
reforço da segurança e comodidade de todos, quer sejam utentes
do transporte público, quer demais utentes da via pública.
Durante o ano de 2018, todas as empresas do grupo Arriva em
Portugal terão o sistema de eco-condução em pleno funcionamento, contribuindo significativamente para a preservação do meio
ambiente e a qualidade de vida das nossas cidades, vilas e aldeias.

jornal

UNIVERSO ARRIVA
texto Francisco Sabino
fotografia D.R.

Stuart Cockburn
e Dominic Palleschi
em Portugal

A

TST recebeu, no dia 22 de fevereiro,
a visita de dois executivos internacionais do grupo Arriva, Stuart Cockburn
(Strategy and Development Director da
Arriva) e Dominic Palleschi (Divisional
Director Emerging Businesses).
Esta visita teve o objetivo de proporcionar um conhecimento in loco sobre as diversas áreas operacionais da empresa, através de um contacto direto com
responsáveis locais e outros colaboradores, tendo
também permitido uma abordagem sobre a situação
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atual dos negócios em Portugal, bem como as perspetivas da sua evolução face ao futuro enquadramento estratégico definido para o país. Neste âmbito, foram apresentados alguns dos principais sistemas de
suporte ligados ao planeamento e gestão da atividade
operacional.
“Foi com grande satisfação que acolhemos a visita
do Stuart e do Dominic. Tivemos a oportunidade de
abordar o desenvolvimento estratégico do negócio e a
atividade desenvolvida pela Arriva em Portugal”, referiu António Corrêa de Sampaio, Portugal Country MD.

jornal

Bebés 2017

A FAMÍLIA TST
CONTINUA
A CRESCER

A

TST assinalou, no dia 12 de janeiro, o
nascimento dos bebés dos nossos colaboradores em 2017. Este foi o segundo
ano em que realizámos este evento,
que reúne as famílias, os responsáveis
das áreas operacionais e a administração, o que nos traz alegria e sentimentos muito
positivos e em que as famílias têm a oportunidade de
partilhar momentos de grande felicidade.
Este encontro representa muito para a TST e o
Dr. António Corrêa de Sampaio, administrador da
empresa, marcou presença com muito entusiamo e
atenção, em especial aos mais pequeninos.
Durante a sessão, transmitiu os seus votos de
maiores felicidades, salientou o papel das famílias
no nosso dia a dia tão exigente e reforçou ainda que
a empresa estará sempre disponível para apoiar os
seus colaboradores.

TST homenageou clientes
com mais de 90 anos

A

TST homenageou, pelo quinto ano
consecutivo, os seus clientes nonagenários de Setúbal premiando o seu
exemplo de perseverança na utilização
dos transportes públicos. A iniciativa
realizou-se a 12 de dezembro.
Com o objetivo de destacar a mobilidade inclusiva, a TST ofereceu aos 17 clientes com mais de 90
anos homenageados passes gratuitos para a região
de Setúbal durante todo o ano de 2018. Estes títulos
de transporte traduzem-se numa poupança de 360
euros para cada um destes homenageados, quantificando um total de 6120 euros.
A homenagem de entrega dos passes anuais
ocorreu na Casa da Baia, da Câmara Municipal de
Setúbal, contando com a presença do Conselho de
Administração da TST.
“É muito importante mantermos esta iniciativa,
oferecendo a estes exemplos de vida que temos como
clientes a possibilidade de continuarem a utilizar a
TST, como solução para a sua mobilidade. São pessoas extraordinárias que não se deixam parar e que
se mantêm ativas no seu dia a dia”, considera António Corrêa de Sampaio, administrador da TST.
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FESTAS & EVENTOS
texto Flávio Sousa
fotografia D.R.

25 DE ABRIL
O DIA QUE MUDOU

A SOCIEDADE
PORTUGUESA
Revolução ao
compasso da música
O período pré e pós-25 de Abril foi
rico em música cheia de mensagens
profundas. Era a altura da canção de
intervenção. É, por isso, difícil e injusto
destacar músicas que simbolizem
aquele período da história do país. Mas
há, porém, duas que se podem destacar, já que foram parte da estratégia
dos capitães de Abril. Referimo-nos a
“Grândola, Vila Morena”, de José Afonso, e “E Depois do Adeus”, de Paulo de
Carvalho.
Num documento secreto onde se
explicava aos comandantes operacionais a estratégia para a madrugada de
25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho
indicava as duas senhas de transmissão
radiofónica que dariam o mote para as
operações militares da revolução que se
seguiriam: “Às 22h55 do dia 24 abril de
1974 será transmitida pelos ‘Emissores
Associados de Lisboa’ uma frase indicando que faltam cinco minutos para
as 23h00 e anunciado o disco de Paulo
de Carvalho, ‘E Depois do Adeus’”.
Já o tema de José Afonso deveria
ouvir-se mais tarde: “Entre as 0h00 e
a 1h00 do dia 25 abril de 1974, através
do programa da Rádio Renascença,
será transmitida a seguinte sequência:
Leitura da estrofe do poema ‘Grândola
Vila Morena’, ‘Grândola Vila Morena /
Terra de fraternidade / O povo é quem
mais ordena / Dentro de ti ó cidade’;
Transmissão da canção do mesmo
nome interpretada por José Afonso”.

O

que temos como um dado
adquirido nem sempre é valorizado. Pois bem, se hoje
temos a liberdade, desde logo
de expressão, mas também
de voto, entre outras, é porque um conjunto de capitães, prontamente
apoiado pela maioria da população, ousou
derrubar um regime ditatorial que existia em
Portugal desde 1926. Falamos do 25 de Abril
de 1974, um dos pontos mais importantes da
história do século XX português.
Como explica o portal historiadeportual.
info, os militares golpistas, do auto-denominado MFA – Movimento das Forças Armadas
foram comandados, secretamente, a partir
do Quartel da Pontinha, em Lisboa, por Otelo
Saraiva de Carvalho, um dos principais impulsionadores da ação.
“A par das movimentações em Lisboa no
25 de Abril de 1974, também no Porto os militares tomam posições. São ocupados o Quartel-General da Região Militar do Porto, o Aeroporto de Pedras Rubras e as instalações da
RTP na cidade Invicta”, indica a mesma fonte.
Aos homens da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, comandados por Salgueiro
Maia, coube o papel mais importante: a ocupação do Terreiro do Paço e dos ministérios
ali instalados. A coluna de blindados vindos
da cidade ribatejana chega a Lisboa ainda o
dia não tinha despontado, ocupa posições
frente ao Tejo e controla, sem problemas
aquela importante zona da capital.
Pouco depois, Salgueiro Maia desloca parte das suas tropas para o Quartel do Carmo
onde está o chefe do Governo, Marcelo Caetano, que acaba por se render no final do
dia com apenas uma exigência: entregar as
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responsabilidades de governação ao General
António Spínola, oficial que não pertencia ao
MFA, para que “o poder não caia nas ruas”.
O Presidente do Conselho, que em 1968 tinha
sucedido a Salazar no poder, é transportado
para a Madeira e daí enviado para o exílio no
Brasil.
Censura, falta de liberdade e guerra
O 25 de Abril de 1974 seguiu-se a mais de
40 anos de um regime autoritário, que governava em ditadura e fazia uso de todos os
meios ao seu alcance para reprimir as tentativas de transição para um estado de direito
democrático.
“A censura, a PIDE e a Legião e a Mocidade Portuguesas são alguns exemplos do que
os cidadãos tinham de enfrentar no seu dia-a-dia. Por outro lado, a pobreza, a fome e a
falta de oportunidades para um futuro melhor, frutos do isolamento a que o país estava
votado há décadas, provocaram um fluxo de
emigração que agravava, cada vez mais, as
fracas condições da economia nacional”, de
acordo com o portal.
A guerra colonial em África foi outro fator
preponderante para o cansaço dos militares
e da população em relação ao regime. Com
três frentes abertas em Angola, Moçambique
e Guiné-Bissau, os militares portugueses, passada mais de uma década, começavam a olhar
para o conflito como uma causa perdida.
No cenário diplomático internacional,
Portugal era pressionado para acabar com
a guerra e permitir a autodeterminação das
populações das colónias. A falta de armas
nas forças portuguesas era proporcional ao
aumento de meios dos movimentos independentistas. Os soldados portugueses morriam

às centenas a milhares de quilómetros de casa.
Todos estes factores contribuíram para um descontentamento crescente entre as forças armadas,
sobretudo entre os oficiais de patentes inferiores.
Isso levou à organização e concretização de um golpe
militar contra o regime do Estado Novo.
Revolução (quase) sem sangue
Ao longo do dia 25 de Abril de 1974, os revoltosos
foram tomando outros objetivos militares e civis e,
pese embora tenham existido algumas situações tensas entre as forças fiéis ao regime e as tropas que desencadearam o golpe, a verdade é que não houve notícia de qualquer confronto armado nas ruas de Lisboa.
Aliás, esta ficou também conhecida como a revolução dos cravos em boa dose por isso, já que não
saiam balas das espingardas, apenas estavam cravos
nos canos. Celeste Caeiro, então com 40 anos, foi
quem, de forma inconsciente, “vestiu” a data do símbolo.
É que, como contou a RTP numa reportagem
transmitida em 2014, no dia 25 de abril de 1974 o
restaurante Franjinhas, onde trabalhava, completava um ano de atividade e para comemorar a data,

os donos do estabelecimento incumbiram Celeste
Caeiro de comprar flores para oferecer aos clientes.
Acontece que nesse dia o restaurante não chegou
a abrir e a senhora levou os cravos para casa para
que não murchassem. Levou, não, ia levar. É que,
já a caminho de casa, na rua do Carmo, um soldado
interpelou Celeste Caeiro do cimo de uma chaimite
para lhe pedir um cigarro. Esta disse não tinha, mas
tinha outra coisa… cravos vermelhos que já não seriam usados no restaurante. Ficariam para sempre
eternizados como o símbolo maior da liberdade em
Portugal.
O único derramamento de sangue teve lugar à
porta das instalações da PIDE (Polícia de Investigação e Defesa do Estado) onde um grupo de cidadãos
se manifestava contra os abusos daquela organização
e alguns dos agentes que se encontravam no interior
abriram fogo, atingindo mortalmente 4 populares.
Podemos concluir que o 25 de Abril de 1974 foi um
golpe relativamente pacífico.
25 de Abril de 1974 ficará, para sempre, na história como o dia em que Portugal deu os seus primeiros
passos em direção à democracia. Ficará para sempre
marcado na história de Portugal.

PUB

Um soldado
interpelou Celeste
Caeiro do cimo
de uma chaimite
para lhe pedir um
cigarro. Esta disse
não tinha, mas tinha
outra coisa… cravos
vermelhos
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ZOO SANTO INÁCIO

O Túnel dos Leões
é das maiores atrações
do Zoo
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DESTAQUE
texto Susana Marvão
fotografia D.R.

Zoo Santo Inácio
A arte de respeitar
a vida selvagem

H

á a Uncia Uncia, mais conhecida
por Pantera-das-Neves. Ou o Choeropsis liberiensis, apesar de gostar
mais que lhe chamem Hipopótamo
Pigmeu. Há o Saguinus Oedipus,
cujo cognome é Saguim-cabeça-de-algodão e o Spheniscus Humboldti, que definitivamente prefere ser Pinguim-de-Humboldt. Ah,
e o Ceratotherium Simum Simum que agradece
que lhe chamem Rinoceronte Branco Sul Africano.
Estas são apenas algumas das espécies ameaçadas
acolhidas pelo Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de
Gaia. Mas há muito mais. Aliás, ao todo, são 800 os
animais, de 260 espécies, que ocupam os 15 hectares do Zoo, para gáudio dos 1,5 milhões de visitantes que o espaço já registou.
Um sonho em forma de Zoo
Situado apenas a 10 minutos do centro do Porto, em Vila Nova de Gaia, o Zoo Santo Inácio nasceu
do sonho de uma família apaixonada pela natureza,
pertencente ao grupo Aveleda. Teresa Guedes, diretora-geral e filha do fundador, explica que a ideia, acarinhada por todo o clã, não era apenas ter “macacos
para mostrar”. O objetivo era dar a conhecer a todas as
pessoas que visitassem o espaço o que são as espécies
animais. “Não queríamos que fosse um mostruário.
Queríamos que as pessoas descobrissem onde está o
macaco, o que faz e quem é o macaco na natureza e o
que se está a passar na sua espécie”.
Em 2000, o projeto, privado e sem qualquer
apoio do Estado, abriu portas com o objetivo de
aproximar a comunidade da natureza e da vida
selvagem, alertando para a crescente importância
da conservação das espécies da fauna e da flora de
todo o mundo.
Com a evolução do tempo, o Zoo sofre um pouco
de, chamemos-lhe, dores de crescimento. “Quando
a crise abalou o país, houve um claro decréscimo

de visitantes, foi aí que as pessoas fizeram cortes,
não foi nos bens essenciais, obviamente”, contou-nos Teresa Guedes, dizendo logo prontamente que
também é nas crises que se cresce. “Tivemos de
fazer omeletes sem ovos. Temos uma equipa fantástica”. Hoje, são 42 pessoas – “já foram 15, disse,
prontamente, a diretora-geral – desde tratadores,
jardineiros, marketing a pessoal administrativo.
O fenómeno turismo
Depois da crise, a bonança em forma de turismo. Ou seja, a “explosão” do Porto enquanto destino de visita catapultou a imagem e o número de
visitantes do Zoo Santo Inácio. Outro facto que
Teresa Guedes admite ter sido fulcral na reviravolta à crise foi o facto de, em 2014, o projeto ter
passado a integrar o grupo Thoiry, fortalecendo o
movimento a favor da conservação da natureza e
juntando-se a parques zoológicos como Parc Zoologique et Château de Thoiry, o Parc et Château du
Colombier, o Safari Parc de Peaugres ou a Réserve
des Monts d’Azur. “Entrar para o grupo Thoiry permitiu-nos fazer alguns investimentos importantes
que nos colocaram na boca do povo”, indica. Entre
os investimentos está o Túnel dos Leões Asiáticos
(ver caixa). “As pessoas, ao ‘invadirem’ o leão, entram em sua casa, estão com ele e é uma sensação
incrível. Ficam-no a conhecer mesmo muito próximo”, exclama.
Conservação como missão
Mas o mais importante de tudo é que a sensibilização para a proteção da vida selvagem e o bem-estar dos animais são, basicamente, a principal
preocupação do Zoo Santo Inácio. Assim, todos os
animais acolhidos pelo Zoo vivem em ambientes de
acordo com a sua origem, proporcionando-lhes as
melhores condições, para que vivam saudáveis e
manifestem comportamentos genuínos.
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A não perder
Túnel dos Leões Asiáticos
Entre no habitat de um dos mais raros felinos
do mundo e fique cara-a-cara com os Leões
Asiáticos! Um enorme túnel, com 40 metros
de vidro, atravessa o habitat dos Leões e permite ficar cara-a-cara com estes imponentes
felinos. Esta é uma infraestrutura inovadora
e exclusiva em Portugal que irá proporcionar
magníficas memórias a quem visita o Zoo.
Savana Africana
Partilhe as emoções da vida selvagem e visite
a renovada Savana Africana! Observe, bem de
perto, as Girafas, os Rinocerontes, os Gnus, as
Zebras, as Avestruzes e as demais espécies que
aqui habitam, replicando o dia a dia de uma
verdadeira Savana do continente africano!
Imperdível!
Reptilário
O moderno Reptilário do Zoo Santo Inácio
acolhe mais de 50 espécies de Répteis e
Anfíbios em ambientes concebidos de forma
a recriar as condições dos habitats de origem.
Não perca esta fascinante aventura e conheça
de perto a maior cobra do Mundo – a Piton
reticulada – que pode chegar aos 11 metros de
comprimento e exceder os 150kg; os Crocodilos anões; as raras e magníficas Pitons Albina,
as ameaçadas Rãs Tomate, entre muitas outras
espécies.
Casa dos Animais Noturnos
Arrepiante para uns, fascinante para outros!
É assim que podemos definir a Casa dos
Animais Noturnos do Zoo Santo Inácio. Este
magnífico espaço, com mais de 40 espécies,
é um dos únicos insectários do país e tem
como principal missão, dar a conhecer as
espécies e a sua importância no ecossistema.
Peludas Tarântulas, intrigantes Escorpiões,
Insetos camuflados no habitat, Caracóis
gigantes, inúmeras espécies de Escaravelhos
e Baratas entre muitos outros representantes
do mundo dos invertebrados, esperam a sua
visita. Aventure-se, descubra e conheça de
perto as espécies que deslumbram o Homem,
tanto pelo seu aspeto como pelo seu intrigante
modo de vida.
Estufa Tropical
Passeie por entre a vegetação densa e observe
as diversas aves tropicais que habitam este
fantástico espaço. Curiosos Papagaios, coloridos Patos Mandarins ou barulhentos e estranhos Mutuns, são apenas de algumas das aves,
que livremente passeiam na exótica Estufa
Tropical. Deixe-se apaixonar pelas diferentes
cores e fantásticos sons da Natureza!

SOCIEDADE
texto Secção de Prevenção Criminal
e Policiamento Comunitário do
Destacamento Territorial da GNR de Fafe
fotografia D.R.

“Operação
Spring Break”
O objetivo passa
por controlar,
inspecionar e até
apreender produtos
estupefacientes que
alguns jovens, todos
anos, arriscam levar
consigo.

F

érias da Páscoa, significa para muitos estudantes do 12º ano momentos de diversão em locais como Lloret de Mar e Salou nas míticas viagens de finalistas até
Espanha. São milhares os alunos que,
nesta altura do ano, embarcam numa
“aventura” (para muitos deles a primeira sem os pais)
para cidades que prometem bom tempo, praia, animação (diurna e noturna), álcool e novas amizades.
Mas nem tudo corre como o esperado, os comportamentos de risco associados, designadamente os atos
violentos, estupefacientes e consumo excessivo de
bebidas alcoólicas, por vezes não terminam com um
“final feliz”.
Esta experiência para alguns adolescentes e jovens
adultos poderá tornar-se o princípio de uma dependência. Assim, e face à missão e atribuições cometidas à Guarda Nacional Republicana (GNR), a Secção
de Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Fafe, irá proceder à sensibilização dos jovens
para a necessidade de prevenir os comportamentos de
risco inerentes ao consumo de droga e álcool. Numa
segunda fase da operação “Spring Break” as frontei-
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ras nacionais também serão controladas pela GNR e
Guardia Civil com vista a fiscalizar cada autocarro que
se dirija para território espanhol com este propósito.
O objetivo passa por controlar, inspecionar e até
apreender produtos estupefacientes que alguns jovens, todos anos, arriscam levar consigo.
Importa salientar que todo este trabalho contará
com o envolvimento das várias valências da GNR, designadamente a Investigação Criminal e a Cinotecnia
(deteção de droga) em ações de fiscalização junto às
fronteiras terrestres, no sentido de detetar a prática
de ilícitos associados ao consumo de substâncias estupefacientes, bem como garantir as condições de segurança dos veículos que irão transportar os jovens.
Em jeito de conclusão, citamos as palavras de
uma jovem que participou numa das nossas ações
de sensibilização. “As viagens de finalistas são boas
no sentido em que reforçam as amizades que vêm
do secundário e darão sempre histórias para contar
nos anos vindouros entre aqueles amigos de sempre.
Porém, são também perigosas, pois permitem aos jovens uma liberdade a que poucos estão habituados”,
referiu.

DIA DA ÁRVORE E DA POESIA

“SOMOS TODOS
AMBIENTE SOMOS
TODOS TERRA!”

N

o sentir do dever, vem
esta Secção de Policiamento
Comunitário
(SPC) revelar uma preocupação crescente com
o meio ambiente, com
os recursos naturais limitados, com a
preservação da fauna e da flora. Paralelamente aos desafios lançados pelo
quotidiano de um policiamento de
proximidade, vem alertar através das
múltiplas atividades dirigidas aos mais
novos sob o tema da educação ambiental objetivando o despertar de uma
consciência que se quer cada vez mais
verde/ecológica.
Cuidar da natureza e preservá-la é
cuidar de si mesmo e, portanto, é um dever de todos!
A formação de um novo pensar através da mudança de atitude baseado no
respeito e interação entre natureza e
sociedade é um trabalho constante de

Sereno, o jardim espera
Com um mundo que há de vir
Num sonho de primavera
Na vida que há de abrir
Na sombra dos teus ramos
No abrigo que à Terra dás
No olhar que pousamos
Num sentimento de paz...

quem não desiste de cuidar do património mais valioso.
A SPC do Destacamento de Fafe alia-se às entidades formadoras no processo que reforça a necessidade de ações/
workshops atuando diretamente na
realidade da comunidade envolvente
desenvolvendo atitudes críticas e transformadoras.
É nosso propósito, lançar o desafio
através do debate promovendo a reflexão
através de ações em contexto escolar.
Recuperar e preservar o meio ambiente não pode e não deve ser uma tarefa exclusiva de alguns organismos estatais através de legislação e fiscalização,
que por si só não se mostra suficiente
para deter o avanço do processo de degradação ambiental em curso.
A palavra-chave deve ser a partilha,
com a participação de todos no sentido
de formar uma nova consciência: Somos
todos ambiente – Somos todos Terra!

PUB
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DESTINOS
texto Flávio Sousa
fotografia D.R.

MIRANDELA

VISITAR

E REPETIR

M

irandela é uma cidade
muito conhecida e visitada
pelos portugueses. Mas a
cada visita há sempre muito mais a descobrir, seja a
beleza natural, as atrações
culturais ou históricas. E, não, não os esquecemos das gastronómicas, claro!
A história de Mirandela fica marcada
quando a 25 de maio de 1250, através do foral
dado por El-Rei D. Afonso III, foi criado o concelho de Mirandela. Poucas décadas depois,
a 2 de setembro de 1282, por Carta de transferências passada por El-Rei D. Dinis, a vila é
transferida do lugar denominado por “Castelo
Velho” para o Cabeço de S. Miguel, local onde
está hoje situada a Zona Antiga da Cidade,
adquirindo um posicionamento estratégico
sobre a passagem do rio. Em 1884 o concelho de Mirandela passa a ter as delimitações
geográficas atuais. 100 anos depois, em 1984,
Mirandela é elevada a cidade.
Há, em todo o concelho, um vasto património arqueológico, arquitetónico, histórico e religioso. São exemplo disso, de acordo
com o portal de turismo do concelho, os vestígios de povoamento pré-histórico, exemplificado nos diversos monumentos megalíticos e
castros, alguns reveladores da imensa atividade mineira de exploração de cobre, arsénio e
ouro, praticada pelos povos da idade do bronze e perpetuada pelos romanos que deixaram
também marcas da sua ocupação na região.
Realce também para os pelourinhos, as pontes, as igrejas e os monumentos históricos.
Para além do património cultural e edificado, o concelho de Mirandela é rico em património natural. A área do Parque Natural
Regional do Vale do Tua vale bem a visita, assim como a Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica.
Banhada pelo Tua, Mirandela tem aposta-

Museu da Oliveira e do Azeite
do no turismo, e muitos são os que rumam ao
Mirandela tem alguns museus que mereconcelho transmontano atraídos pela beleza
das suas paisagens e natureza, classificada cem a visita. Entre estes está o Museu da Olipela UNESCO como Património da Humani- veira e do Azeite, não fosse Trás-os-Montes
uma das regiões produtoras de azeite.
dade.
Funciona nas antigas instalações da Moagem Mirandelense. A antiga Moagem, já quaCultura, história e gastronomia
A par dos valores naturais, os valores se uma peça de arqueologia industrial, ainda
patrimoniais e culturais de Mirandela reve- que modesta, acusa nos limites do lote comlam a sua riqueza arquitetónica, ilustrada pletamente ocupado, a passagem do tempo e
em distintos monumentos como o Palácio da história, com uma série de compartimendos Távoras, do século XVII, o Palácio dos tos e acrescentos, materializados de modos
Condes de Vinhais, a antiga muralha da diferentes, como a madeira, ferro e betão, a
qual resiste ainda a Porta de Santo António, girar em torno de um pavilhão quadrado, cena Ponte Velha e muitos outros sítios que tor- tral, em pedra.
O museu tem uma réplica de um lagar de
nam Mirandela única no panorama transazeite que está exposta no pavilhão central da
montano.
A nível cultural realizam-se vários eventos, antiga moagem, um módulo dedicado à olicomo feiras, passeios pedestres, sessões de ci- veira, onde tem uma projeção de vídeo que
introduzirá o tema da fauna e da flora assonema, exposições culturais, entre outros.
A par das atividades referidas, existem ou- ciadas à mesma.
Tem uma sala do trabalho, que será anitras que podem ser solicitadas às empresas de
mada com o som de canções de trabalho, foanimação turística.
Para além da beleza natural, Mirandela tografias da atividade do varejo da azeitona e
assume-se como cidade jardim, em que o do seu transporte e pela presença de material
culto da flor está presente em todos os espa- etnográfico. A partir desta sala, poder-se-á,
ços. Situado na Terra Quente, agricolamente subir ao primeiro piso, através de um curioso
rica, o azeite é produto chave na economia percurso ascensional. Há uma sala dividida,
do concelho, tendo os diversos produtores em seis “nichos” que albergam outras tantas
sido galardoados com os mais importantes coleções de material relacionado com as conprémios do setor, quer nacionais, quer in- sabidas utilizações do azeite, gastronomia,
ternacionais. Mas a alheira tem também um indústria farmacêutica, iluminação, aquepapel preponderante no setor industrial da cimento, cosmética e indústria conserveira.
região, conhecida em todo o mundo e votada Tem também um auditório de 48 lugares, que
uma das Sete Maravilhas Gastronómicas de completa o percurso expositivo, com hipótese
de visualização de filmes, sessões de debate
Portugal.
Mirandela oferece um conjunto diversi- ou conferências.
ficado de atividades que permitem dar a coAlheira: a saborosa fuga a inquisição
nhecer o que de melhor tem o concelho. Para
A alheira mais famosa de Portugal é a de
além das suas gentes, o concelho é rico em
gastronomia – e o azeite, a alheira, mas não Mirandela. Esta saborosa iguaria está hoje
diariamente nos pratos dos portugueses, mas
só! – e em património cultural e natural.
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tem uma história fascinante. Há quem diga
que não passa de um mito, contudo, há uma
corrente que defende que a alheira foi inventada pelos judeus que habitavam na região
em Trás-os-Montes nos fins do século XV e
princípios do século XVI.
Uma das principais maneiras que os membros da Inquisição tinham para descobrir se
o Cristãos Novos, isto é, convertidos, estavam
continuavam a professar a fé judaica era perceber se estes comiam carne de porco, dado
que que a religião judaica proíbe o seu consumo. Para enganar os investigadores, os habitantes de Mirandela criaram uma salsicha
feita com pão e frango, que se assemelhava
aos tradicionais chouriços e farinheiras com
carne suína: a alheira.
Claro que, nos dias de hoje, a alheira é um
dos elementos típicos da cozinha portuguesa
e já é feita com carne de porco, carne de caça
ou pode até ser vegetariana. Depois de salvar
milhares de judeus, expandiu-se de Trás-os-Montes para as mesas de todo o país.
Ensaios na Linha do Tua já arrancaram
As primeiras operações de ensaio de circulação na linha do Tua, no troço que está em
funcionamento, entre Mirandela e Cachão, já
arrancaram. Depois, os testes seguem para Brunheda, até onde vai ser possível andar sobre os
carris. Do percurso, que totaliza cerca de 50 quilómetros, 17 são feitos de autocarro e a restante

distância de barco e comboio. O navio fará o
percurso de 22 quilómetros correspondente à
parte da via-férrea que ficou submersa com a
construção da barragem de Foz-Tua.
O regresso do comboio à Linha do Tua,
aguardado há quase um ano. Mas não se sabe
ainda quando começarão as viagens. A locomotiva para fins turísticos, da responsabilidade do empresário Mário Ferreira está desde o
verão na estação de Mirandela.
“O barco está a flutuar, bem como o ancoradouro. Dentro de algumas semanas vai ser
apresentado pelas entidades envolvidas um
caderno de encargos com tudo o que é preciso para que seja possível reabrir a linha”, referiu Fernando Barros, presidente da Agência
de Desenvolvimento do Vale do Tua, citado
pelo jornal “Correio da Manhã”.
Além do dinheiro já investido, há mais de
três milhões previstos para melhoramentos
na via e na envolvente, suportados pela EDP.
Essa era uma das medidas compensatórias da
energética, na sequência da construção da
barragem de Foz-Tua. Uma das exigências da
distribuidora elétrica é que a Agência de Desenvolvimento do Tua seja a concessionária.
Além dos passeios turísticos, realizados com
uma locomotiva de fabrico inglês e carruagens vindas da Alemanha, a mobilidade das
populações irá, ao que tudo indica, ser assegurada nos moldes atuais, através do metro
de superfície, com três viagens diárias.

Terra Quente
Transmontana
O concelho de Mirandela localiza-se no
Nordeste de Portugal, NUT III – Alto Trás-osMontes, pertence ao distrito de Bragança e
situa-se a norte dos concelhos de Alfândega
da Fé, Carrazeda de Ansiães e Vila Flor; a
leste dos concelhos de Murça e Valpaços; a
oeste do concelho de Macedo de Cavaleiros; e
a sul do concelho de Vinhais.
O concelho encontra-se enquadrado na subregião da Terra Quente Transmontana. Esta
tem a marca rural do Nordeste Transmontano, com paisagens inesquecíveis, embora
agrestes e radicais.
O concelho de Mirandela é um dos 12 que
constituem o distrito de Bragança. Trata-se
de um concelho médio em termos territoriais (cerca de 674 quilómetros quadrados) e
demográficos (23 850 habitantes em 2011),
que engloba 30 freguesias e que se encontra
conectado com as cidades de Vila Real (a
oeste) e Bragança (a nordeste através da A4).

Mirandela oferece um conjunto diversificado de atividades que
permitem dar a conhecer o que de melhor tem o concelho. Para
além das suas gentes, o concelho é rico em gastronomia – e o azeite,
a alheira, mas não só! – e em património cultural e natural.
PUB
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LITERATURA
texto Mafalda Rainho e Marco António Lindo
fotografia D.R.

LORD BYRON

Uma “novela” no século XIX

N

a nossa família há questões
de particularidade cultural.
Enquanto falávamos sobre algumas terras paradisíacas lembrei-me de alguém que vivia
sempre entre um paraíso perdido e um reencontrado. Falo, naturalmente, de
George Gordon Byron, conhecido pelos amigos e pelo mundo da poesia como Lord Byron.
Byron, se vivesse hoje... Bem, se vivesse
hoje com o tipo de vida que levava, já tinha
sido preso várias vezes, mas na época era visto de outra forma.
O autor nasce em Londres, em 1788, filho
de dois viúvos: Catherine Gordon de Gight,
mulher abastada, e o capitão John Byron,
também conhecido por “Mad Jack”. O capitação tinha uma filha, de nome Augusta. Aqui
a história é curta, mas triste. Casaram, entretanto John foge pra França por causa de dívidas e deixa Catherine grávida e com a sua
filha. John morre aos 36 e Catherine fica viúva de novo. Assim se torna uma mulher profundamente instável, vivendo uma depressão
quase constante. Augusta vai viver com a avó
paterna e Catherine, embora entregue ao seu
filho uma devoção extrema, será também
cruel.
Em 1798 o tio-avô de Byron morre e George ganha o título de Lorde Byron VI. E assim
vem a riqueza! Por herança recebe Newstead
Abbey, a casa de família, antiga abadia. Herda, inclusivamente, terras de produção agrícola, criação de cavalos e, até, o Banco do
Condado de Nottingham.
Será sempre um coração que busca pela
estabilidade nunca encontrada, num misto
de prosmicuiade e instisfação, embora de forma muito apaixonada! E é nesta base que, aos
12 anos encontra o amor pela primeira vez!...
com a prima Margaret Parker. É a morte desta
que, dois anos depois, inspira o seu primeiro
poema “Sobre a Morte de uma Jovem Senhora”. E a poesia revela-se a sua melhor forma
de expressão!
Entre 1801 e 1805, cursa na Harrow School,
Londres, Inglaterra. Aqui descobre-se como

bissexual! Mantém relações com outros rapazes enquanto, numa forma hétero, mantém
relação com a sua empregada. Em simultâneo, em 1803, apaixona-se de novo por uma
prima, desta vez, Mary Chaworth. No final
de curso, dedica-lhe quatro longos poemas.
Confessa até ao seu grande amigo Thomas
Medwin, conhecido poeta e traduto da época,
que todos os seus pensamentos sobre mulheres se baseavam na perfeição dela. Ainda
assim, nada o afasta da sua crescente paixão
pela meia-irmã, Augusta Leigh, a quem se
confessa. Estes mantêm uma relação física
intensa, mesmo que Byron se relacione, em
simultâneo, com um dos seus colegas do coro
do Thrinity College.
Sai da Harrow School como “M.A., master
of arts”, uma graduação em humanidades,
ciências sociais e em belas artes. Em 1806
publica o seu primeiro livro de poemas, “Fugitive Pieces”. Autofinancia a produção e os
gastos excessivos criam-lhe uma complexa
situação financeira.
O padre Reverendo John Thomas Becher,
que acompanha Byron, aconselhando-o na
sua escrita, censura intensamente a forte
inclusão de sexo descritivo na sua poesia e o
autor reformula essas passagens. Esta revisão, porém, faz a obra perder parte significativa daquilo que a torna notória. Byron cria,
então, uma escrita com variantes fictícias e
dissimuladas. Se na poesia não revela esses
actos, revela-os em prefácio, onde, entre ociosidade e sexualidade, expõe tudo. É um facto
tão claro que, na segunda edição de “Byron
Retitled Poems”, o prefácio desaparece!
Em 1808, a sua poesia é fortemente criticada por Henry Brougham. A crítica é desvalorizada, em especial pela publicação ser escocesa, mas acaba por atrair atenções para o
trabalho do Lord!
No ano seguinte, Byron entra na Câmara
dos Lordes, após ser eleito com maioria. Participa na atividade política de uma forma apenas suficiente, não muito ativa. Na literatura,
nesse ano, um pouco instigado pelas críticas,
publica “English Bards e Scotch Reviewers”,
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classificado como “um poema que é inquestionavelmente uma obra original, repleta de
um génio, bom senso e animação espirituosa,
como não havia sido visto em muitos anos”.
Byron sentia uma crescente necessidade
de sair e viajar, para conhecer outras realidades, e em 1809, vem até Portugal. Classifica
Sintra como, “provavelmente, a mais bela vila
do mundo, um verdadeiro paraíso”. Depois,
atravessa parte da Europa. O que vê, em especial na Grécia e Albânia, inspira-o nos desenhos que vai usar em roupas por si criadas...
Enfim, tanta experiência e nova vivência
o leva à escrita de um poema autobiográfico:
a “Peregrinação de Childe Harold”, extenso
poema narrativo, com quatro partes, que será
publicado entre 1812 e 1818. Este poema é
uma longa descrição das suas viagens e reflexões, na altura cansado, triste e farto da busca
incessante por prazer e distrações.
Depois de ir para a Turquia, decide regressar a Atenas, onde vai viver para perto do Partenon e aí continua a sua escalada de cultura
e conhecimento. Destaca-se também como
protetor da herança cultural, desmascarando
atos como os do conhecido Lord Elgin - que
tenta saquear arte grega – em “A Maldição de
Minerva”. E a esta passagem pela Grécia, atribui a sua capacidade como poeta: “Os ares da
Grécia fizeram de mim um poeta”.
Mal regressa a Inglaterra, retoma o contacto com a sua meio irmã e é por essa altura que
acontece a morte de Catherine, sua mãe.“Eu
tinha apenas uma amiga no mundo e ela agora morreu”, disse.
Outubro de 1811 será triste. É que morrem
também o seu amante John Edleston e dois
ex-colegas com quem manteve relações. Essa
dor fá-lo criar um personagem fictício, Thyrsa, que embora nome de mulher, tudo indica
pretender ser John Edleston.
Escreve quase compulsivamente! “Away,
Away, Ye Notes of Woe” em 1811, “One Struggle More, and I’m Free” e “ And Thou Art
Dead, as Young and Fair”, em 1812, ano de
equilíbrio emocional e regresso à Câmara dos
Lordes.

John Murray II, conceituado editor, começa a publicar Byron, parceria muito positiva
para ambos. “Peregrinação de Childe Harold”
vende 500 exemplares em apenas dois dias…
Feito notável na época! “Acordei uma manhã e
dei por mim famoso”, afirmou. Só nesse ano o
livro teve cinco edições. Não devemos esquecer que estávamos em clima bélico... e tudo
isto o influencia e inspira.
Agora, o “Edimburgh Review”, que tão mal
falara de Byron, afirma que este melhorou
imenso a sua escrita, eliminando erros provocados por pressa ou falta de atenção. Passa
a ser referido como “dotado de uma liberdade e ousadia singular, tanto de pensamento
quanto de expressão, e uma grande força de
expressão. Genial”. E é aqui que começa uma
mudança de estilo em que Byron mistura prosa e poesia descritiva.
Entre 1813 e início de 1816, Byron publica mais seis contos de versos, em que o mais
bem-sucedido é “Giaour”, escrito na primavera de 1813, que conta oito edições durante
esse mesmo ano. A meio do ano seguinte já
vai em 12! Entre 18 e 31 de dezembro de 1813,
Byron produz em tempo recorde um terceiro
poema com inspiração oriental, “The Corsair”, texto hétero e sem ligações incestuosas.
Vende 10 mil exemplares no dia da publicação. Nunca um livro vendera sequer metade,
quanto mais no dia do lançamento.
Os envolvimentos são complexos e subjetivos. A relação com a sua meio-irmã Augusta
continua, embora esta esteja casada com um
primo de Byron, de quem tem três filhos.
Ao mesmo tempo, Byron recebe uma carta
de Anne Isabella Milbanke (Annabella) aceitando o pedido de casamento que ele lhe fizera anos antes. Parece boa ideia para Augusta,
que afirma que “se Byron casasse era a única hipótese de redenção para duas pessoas”.
Para eles dois, portanto.
Em 11 de abril de 1814, o imperador Napoleão abdica do trono e vai para exílio. Byron
escreve “Ode a Napoleão Bonaparte” que foi
publicada anonimamente, pois considerava
Napoleão, por um lado brilhante, estratega,
soldado dinâmico e grande estadista, mas,
por outro, um ser brutal, perverso. Dias depois, Augusta dá à luz Elizabeth Medora - que
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quando cresce acredita ser filha de Byron, embora este nunca reconheça a paternidade.
Está também envolvido num trabalho sobre melodias hebraicas do compositor Isaac
Nathan e publica “A Selection of Hebrew Melodies”. A música de sinagoga tem muito apelo
pessoal e, ainda que seja um fervoroso leitor
da Bíblia, Byron, acaba por se dedicar também à opressão sofrida pelo povo judeu.
Durante o ano de 1815, Byron parece instável. Annabella está grávida e Byron usa esse
motivo para a sua atitude estranha. Finalmente, a 10 de dezembro de 1815, Annabella dá à
luz Augusta Ada Lovelace Byron (mais tarde
“Augusta” será retirado do nome). Mas pouco
depois, no princípio de 1816, os problemas
financeiros do casal agravam-se e mudam-se
os três para Piccadilly Terrace. Devido ao comportamento de Byron, Annabella deduz que o
o marido está mentalmente perturbado e, ainda em janeiro, deixa Londres, levando Augusta
Ada. Byron nunca mais as verá.
Lady ter-lhe-á escrito a pedir que se juntasse a elas, mas logo depois descobre as suas
infedilidades e termina a relação. A 2 de fevereiro, o pai dela escreve a Byron, propondo
uma separação silenciosa, mas, no fim desse
mês, os rumores sobre os irmãos já eram do
domínio público e a separação é oficializada.
Mesmo nesse período, continua a ter várias
relações. Com Claire Clairmont – de quem terá
uma filha – enteada do filósofo William Goodwin e com a irmã deste, Mary Shelley Goodwin.
Nessa altura, Byron decide partir para Ostende,
Bélgica, e nunca mais voltará a Inglaterra!
Neste decorrer “Childe Harold” vai no terceiro capítulo! Julho de 1816 é um mês extraordinariamente criativo para o autor. Escreve
três poemas curtos notáveis: “The Dream”,
sobre envolvimento emocional e o seu amor
por Mary Chaworth; “A escuridão”, sobre os
últimos dias do universo; e “Prometeu”, que
revela o triunfo sobre a tortura.
Logo depois disto, em janeiro de 1817, Claire dá à luz uma filha, Clara Allegra. Byron,
sempre insatisfeito, de alguma forma sente-se
a perder a sua identidade e debruça-se novamente sobre a poesia. Em meados de abril de
1817 volta a Roma e escreve “The Lament of
Tasso”.
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Uma forma simples
de resumir a sua vida
terá sido escrita pelo
mesmo, no Canto
XV do “Don Juan”:
“Eu nasci para a
oposição”.

A 16 de junho, Murray, o seu editor, publica “Manfred”, embora com receio pelo conteúdo. A crítica mais mordaz refere “a uniformidade de seu terror e solenidade”, bem
como o seu tema “doloroso e ofensivo” do
incesto. “Manfred” é “sem dúvida uma obra
de génio e originalidade”, que é “obscuridade
e escuridão” servindo apenas para “aumentar sua dimensão, estimular a curiosidade e
impressionar-nos com um sentimento mais
profundo”. Goethe considerou o poema “um
fenómeno maravilhoso”.
Em agosto, Byron está casado com uma veneziana, Laura - supostamente viúva - quando regressa “dos mortos” Beppo, que afinal
tinha estado preso na Turquia. Embora a situação seja algo estranha e constrangedora,
ninguém a considera traição e tudo termina
em bem... E Byron aproveita para escrever
“Beppo, Uma História Veneziana”, publicado
por Murray, sem o nome do escritor e de sucesso imediato.
No início de Junho, Byron vai viver para o
Palazzo Mocenigo, sua espaçosa residência,
com a filha, Clara Allegra, que o pai aceita
educar. Palazzo também hospeda os seus 14
criados, a sua governanta Margarita Cogni...
por quem ele também está apaixonado!
Escreve ao seu editor Murray a de 10 de
julho de 1818, revelando ter pronto mais um
poema “sério”,“Mazeppa” um conto de amor
ilícito, e outro para ser editado anonimamente. Afirma estar farto de libertinagem, mas,
em abril de 1819, reencontra a condessa Teresa Guiccioli, e uma forte atracção mútua
leva-os a uma relação que dura quatro anos.
Publica aqui os dois primeiros cantos
de “Don Juan” de uma forma quase reservada dado o seu conteúdo. A obra vende 4500
exemplares, mas está longe do que se esperava e a crítica é severa. Lê-se que “Byron
apresenta um fervor despreocupado que ridiculariza o amor, a honra, o patriotismo e
a religião. É um poema imundo e impío”. Já
Goethe elogia “Don Juan” como “uma obra de
energia ilimitada”. Era provavelmente uma
questão de visão, pois hoje considera-se que é
uma obra-prima de expressão plena, uma sátira de época, uma espécie de novela em poesia. Há ainda quem a classifique como “sem
dúvida, o maior verso épico em inglês desde
‘’Paradise Lost’’ ”.
Em fevereiro de 1820, Byron envia ao
seu editor, juntamente com outras obras, os
cantos III e IV de “Don Juan”, que retratam
o amor entre Juan e Haideé e trágica morte,
num navio destinado ao mercado de escravos, em Constantinopla.
Entre 1820 e 1821, Byron começa a revelar um lado político influenciado pelo pai e
irmão de Teresa, ambos ardentes patriotas,
e começa a ter um interesse sério no Carbonari, uma das sociedades revolucionárias
secretas que procuram derrubar a ditadura
imposta pelos austríacos. A Áustria assume
o domínio sobre Itália e Byron integra um
grupo de trabalhadores da sociedade, enquanto a polícia secreta austríaca observa
atentamente as suas atividades, incluindo a
censura do seu correio. Incerto sobre o futuro de “Don Juan”, vira-se para a criação de
um trio de tragédias históricas baseadas em
assuntos políticos.
A 28 de dezembro de 1820, Byron encaminha para Inglaterra o V canto de “Don Juan” e
em abril Murray publica, num único volume,
“Marino Faliero” e “The Prophecy of Dante”.
Os críticos, uma vez mais, consideram que o
drama falhou como poema. “The Prophecy of
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Dante” “sofria de obscuridades em dicção e
matéria não digerida”, segundo crítica publicada na Edinburgh Review de julho de 1821.
De seguida começa de imediato a trabalhar
em “Cain, A Mystery”, uma alusão a dramas
medievais sobre temas bíblicos, em que desafia as crenças religiosas assentes no bem, no
mal, na morte e na imortalidade.
Os Cantos III, IV e V, de “Don Juan” são
publicados em agosto de 1821 e Murray continua a publicá-los anonimamente. Para a
crítica vai de mal a pior. Há quem classifique
como “gerado na imundície e escuridão”. Robert Southey, brilhante historiador, escritor
e poeta britânico do romantismo diz que “
Byron é o líder da escola satânica de escritores contemporâneos, cujas obras zombam da
religião, representam imagens repugnantes
de atrocidades e horrores, exibindo um espírito satânico de orgulho e impiedade audaz”.
Byron muda-se para Pisa e, em Março de
1821. A sua filha Allegra, que tinha enviado
para uma escola-convento em Bagnacavallo,
morre com cinco anos vítima de doença. É
enviada para Inglaterra e enterrada na Harrow Church.
Entreanto Murray, o editor, classifica os
Cantos VI, VII e VIII de Don Juan “tão escandalosamente chocantes” que se recusa a publicá-los. Byron responde-lhe, contratando
John Hunt para o seu lugar.
O canto X de “Don Juan” já é escrito em
Génova. Anda por paisagens italianas, inevitáveis fontes de inspiração, mas entretanto
regressa à Grécia e associa-se ao conflito entre gregos e otomanos. Empresta quatro mil
libras para a ajudar a ativar a marinha grega
e, em janeiro de 1824, junta-se ao príncipe
Alexander Mavrokordátos para seguir com a
campanha.
Tudo isto o inspira e, no dia do seu aniversário, Byron volta-se mais uma vez para
a poesia, para expressar sentimentos sobre a
sua vida e princípios da liberdade. Descreve-os em dez estrofes de “Neste dia, eu findo o
meu trigésimo sexto ano”, um dos seus últimos poemas.
Os meses que se seguem são uma conjugação de ocasiões: as militares, as políticas,
as amorosas, tudo parece conspirar contra si!
Mesmo perante tanta contrariedade, mantém
o apoio à causa grega. Também a frustração
emocional por não ser correspondido amorosamente, pelo novo menino de 15 anos, Loukas Chalandritsanos, parece inspirar o seu
poema final, editado postumamente, “Amor
e Morte”, que acaba dizendo “também não o
posso culpar … erroneamente, e em vão, ainda te amo”.
Registos dizem a 9 de abril, dia de chuva
intensa, e seguindo a cavalo, que Byron tinha febre e e dores reumáticas. Os sintomas
desenvolvem-se e domingo de Páscoa, 18 de
abril, entra em coma, morrendo já no dia 19.
Em toda a Grécia são prestadas homenagens e Byron é proclamado herói nacional do
país.
A sua morte une países à Grécia e ganham
independência, fruto disso.
A notícia da morte de Byron chega a Inglaterra a 14 de Maio de 1824. As suas memórias
são queimadas para proteger a sua reputação,
devido ao conteúdo e aos nomes associados
às suas indiscrições. O corpo chega a Inglaterra a 29 de junho e, durante dois dias, fica
numa casa em Great George Street, Londres.
É enterrado no jazigo da família junto à capela da igreja Hucknall Torkard a 16 de Julho
de 1824.

MÚSICA
texto Mónica Lindo
fotografia D.R.

Chuck Berry:
O senhor Rock n’Roll

O

ano passado, no meio musical, levou
imensos nomes conhecidos de grande valor. Todos os anos morrem símbolos, mas, em 2017 um tocou-me,
particularmente: o Chuck Berry. Um
ser que existe na nossa memória, que
é como um ídolo do meu avô, mas que sabemos que
é também uma das peças fundamentais na história
da música. Chuck Berry morreu, fez há dias um ano.
Faleceu no ano passado com 90 anos. No ano anterior, a 18 de outubro, data do seu aniversário, tinha
sido anunciado um disco, com material nunca antes
publicado, a sair em 2017. Dez temas, oito deles originais do próprio Chuck Berry e que já não chegou a
ver ser colocado à venda. O disco foi distribuído 90
dias depois da sua morte, a 18 de março.
Escrever opinião tem muitas vezes a ver com a
emoção do momento, ou de algo que nos fez reter
algo.
Quando comecei a ler sobre o Chuck, procurei o
que tinha havido antes, e se sim, há séculos que há
grandes músicos, isso não se aplica aos estilos. Um
dos maiores bateristas de sempre é o Buddy Rich,
que encontro em discos do meu avô, bandas com
nomes estranhos e que não me dizem nada, tipo
Tommy Dorsey. Antes, nesses discos velhos de 1930
ou 1940, não oiço nenhum baterista assim, da mesma forma que não oiço nada antes do Chuck Berry
que se assemelhe.
Várias vezes, quando leio biografias, artigos, histórias de grandes bandas, quase sempre encontro
opiniões de relevo sobre o Chuck e vindas das mais
diversas gerações. De Jimmy Page (Led Zeppelin),
dos Beatles, de George Harrison e de Brian Wilson
(dos Beach Boys, que usou muitos temas de Chuck
Berry para ensinar música às filhas, Carnie e Wendy).
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Jack White, dos White Stripes, e Bono têm momentos interessantes de discussão sobre as técnicas de
Chuck, enquanto Jimmy Endrix, Carlos Santana ou
Rory Gallagher, todos afirmaram devoção ao músico.
A propósito do Santana, sabem que a mulher dele, a
Cindy Blackman é a baterista do Lenny Kravitz?
Chuck é um verdadeiro membro do raro clã dos
“pais do rock”. Poderia ter ido para o jazz, ter-se ficado pelos blues, mas precisava avidamente de algo
mais, porque era um criador de ideias, de sons, de
atitude. E se o rockabilly inspirou toda uma geração
antes do flower power dos hippies, acreditem que
essa geração nunca teria sido o que foi, se não fosse
esta. Passaram por tudo o que era abominavelmente
condenado e proibido: Inventaram o Rock.
Brian Wilson, por exemplo, afirmou “Elvis pode
ter sido fundamental para a imagem do rock, mas
sem o Chuck nada teria sido da mesma maneira”.
Era natural ter dado no que deu, porque mesmo
na época havia, como sempre houve, derivações de
estilo e o Chuck tinha uma queda natural por aquilo
que há quem chame Hard Blues; para mim serve!
Embora fosse capaz de tocar tudo, era nas cordas
que mais Chuck Berry se sentia “em casa”. Começou
com uma viola ritmo e, depois, arranjou outra que o
barbeiro do bairro lhe ofereceu.
Na época aquele mundo era alucinante. O público que enchia os bares de Saint Louis, onde Chuck
tocava, era predominantemente afro. A dada altura
o Chuck, aceita que realmente quem ouve música
está sempre aberto a mais, mais variantes e estilos.
Se afinal um negro até conseguia pôr o pessoal a vibrar com “hillbilly” que era de brancos, havia muito
que se podia fazer. Por isso, junta-se a um senhor
que tinha vindo da tropa, onde tinha sido uma referência na luta pela igualdade entre negros e brancos

nas forças armadas norte-americanas: o pianista de
jazz Johnny Johnson. Logo de seguida, entra para a
banda inicial o baixista Willie Dixon, famoso executante e compositor que viu temas seus tocados por
bandas tão diversas como Rolling Stones, The Doors,
ou Megadeth. O elemento que faltava era o baterista,
neste caso Fred Below. Little Walter tocava na banda
de Muddy Waters e foi para o lugar de Fred Below
quando este saiu. Little abre uma editora discográfica onde Muddy grava. Chuck adorava Muddy e era
seu amigo, ouvindo sempre atentamente os seus
conselhos. É no meio disto que Fred conhece Chuck
e entra para a sua banda como baterista.
Encurtar barreiras raciais
Não se sabe o que teria sido o Rock n’Roll sem
Chuck Berry e Elvis Presely. Numa sociedade como
a norte-americana, a presença superior de Berry
era fundamental para encurtar espaços entre negros e brancos. Podem falar-se de Woodstock, mas
de que forma é que contribuiu, significativamente, para acabar com esse fosso? Afinal nem a MTV
passava música de negros até ao dia em que a EPIC
Records ameaçou boicotar o canal se não passasse
Micael Jackson. A MTV cedeu e, pouco tempo depois,
“Thriller”, “Billie Jean” e “Beat It” passavam a toda a
hora!
Era uma vida complicada. “Go, Johnny, Go !” não
sairiam no entanto de Saint Louis e arredores e, se
não fossem algumas pessoas de coragem na época,
a divulgação teria sido nula ou muito limitada. Alan
Freed era um conceituado DJ nos anos 1950. Quando
começa a ouvir Chuck Berry, leva logo discos para
passar nas discotecas em Nova Iorque. O êxito é
tal que acaba por levar o Chuck a atuar ao vivo no
Brooklyn Fox Theater. Chuck vê-se, inesperadamente, a receber 1500 dólares numa noite. Pouco tempo
antes, o que lhe pagavam mal dava para comer.

Berry tinha, como já referi, uma guitarra, a original dada pelo barbeiro que era uma Gibson P90. Foi
sempre fiel à marca, salvo raríssimas exceções. A segunda foi uma ES-350TN, passou obviamente pelas
Les Paul, até teve uma BB King “Lucille”, uma Flying
V. A exceção foi a Gretsch White Falcon, uma guitarra inventada pelo famoso guitarrista dos anos 50 e
60, Jimmie Webster. Bem, mas o professor de Jimmie
tinha sido o Emmet Chapman.
Realmente a música é como se contivesse um
submundo de conhecimento, enorme, em que tudo
faz sentido quando unimos as pessoas à sua volta.
O Chuck várias vezes ia em viagem sem se fazer
acompanhar da banda. Um dia, em 1997, e encontrou-se, em São Francisco, com o músico Steve Miller
– que tinha um tema que o meu pai passava muitas
vezes, o Rock’n Me – fala com ele sobre a possibilidade de um concerto e… “zás”... Dias depois lá estava
Chuck a tocar ao vivo com Miller.
Em 1986 comemoram-se os 60 anos de carreira
do Chuck. Patti Hansen, casada com Keith Richards,
que também era um apaixonado pelo trabalho do
Chuck, fala-lhe sobre o evento e o guitarrista dos
Rolling Stones decide organizar um tributo. O local
escolhido foi, obviamente, Saint Louis.
É feito um filme desse concerto, “Hail!Hail!Rock
‘n’ Roll”, e nele a variedade de pessoas que partilham
o palco é extrema! Chuck faz-se acompanhar por Etta
James, mas ao seu lado nessa noite há desde Eric
Clapton a Juilian Lennon.
“Johnny B. Goode” continua classificada pela revista Rolling Stone como o sétimo melhor tema na
história do rock.
Entretanto noutra cerimónia, o Keith Richards
dos Rolling Stones admitiu na apresentação da sua
estrela no Hall of Fame ser difícil falar do Chuck Berry, ser deixar de referir que ao longo do tempo tinha
simplesmente tocado todos os seus acordes.
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A dada altura o
Chuck, aceita que
realmente quem ouve
música está sempre
aberto a mais, mais
variantes e estilos.

MÚSICA
texto D.R.
fotografia Sérgio Espirito Santo e Gonçalo Claro

Tony Carreira celebra
30 anos de canções

S

onho, destino, coração, amor,
vida, paixão, são palavras que estarão eternamente ligadas a Tony
Carreira, tantas foram as canções,
as letras, as histórias e as emoções
vividas que as inspiraram, ao longo dos últimos 30 anos.
Trinta anos que passaram num ápice, 30
anos a olhar o mundo com os olhos brilhantes, ansiosos e apaixonados de um menino,
30 anos em busca de sempre mais.
Foram muitas as dificuldades, mas muitas
mais foram as alegrias e as realizações, como
o próprio afirma “a vida já me deu muito mais
do que alguma vez poderia imaginar”, muito
há ainda a concretizar para aquele que é o
maior nome da música portuguesa da atualidade.
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No dia 10 de novembro no Multiusos de
Guimarães e no dia 17 de novembro no Altice
Arena, Tony Carreira irá realizar o concerto
de encerramento das comemorações da efeméride.
Um espetáculo muito especial, onde o alinhamento foi construído com o seu público e
será composto pelos grandes sucessos da sua
carreira, totalmente reorquestrados.
Dia 10 de novembro
Multiusos de Guimarães – 22h00
Dia 17 de novembro
Altice Arena – 22h00
A sua presença é essencial, marque já o
seu lugar, venha comemorar e cantar, com
Tony Carreira!

RELIGIÃO
texto Marco António Lindo
fotografia Julieta Ribas e Marco António Lindo

Via Sacra

O
Czestochowa

Cristianismo e o Judaísmo celebram
a Páscoa, contudo a Via Sacra é algo
“recente” nas tradições religiosas
cristãs.
O conceito da Via Sacra consiste
na reconstituição do percurso de Jesus a carregar a Cruz desde o Pretório de Pôncio Pilatos até ao Monte Calvário. Entretanto, os fiéis que
acompanham este percurso vão meditando.
A Via Sacra teve origem cerca do século XI quando, no tempo das Cruzadas, os fiéis que andavam
pela Terra Santa decidiram começar a reproduzir em
locais diversos do Ocidente a experiencia que tinham
tido em Jerusalém ao percorrer a Via Dolorosa.
O número de estações não foi inicialmente tratado da forma como as conhecemos na atualidade.
Era a simples reconstituição dos passos. No entanto,
a Igreja ao reconhecer a importância deste acto, decidiu que deveriam introduzir-se passos ou estações
que permitissem a meditação dos fiéis.
As meditações mudam, e como exemplo temos o
pedido feito há dias pelo Papa Francisco que escolheu um grupo de jovens estudantes para a redação
das meditações da Via-Sacra em Roma. Os estudantes
da disciplina de Religião num liceu clássico romano.
Em 2017, as meditações foram da autoria da biblista francesa Anne-Marie Pelletier.
Todos os anos, o Papa pede a um autor diferente
a redacção dos textos de reflexão apresentados nas
estações da Via Sacra de Sexta-feira Santa.
As 14 Estações
As meditações da Via Sacra são baseadas nas tradicionais catorze estações ou etapas em que se apresentam as cenas da Paixão de Cristo a serem meditadas pelos Seus seguidores e devotos.
Rezar a via-sacra é muito fácil e leva apenas alguns minutos.
Oração inicial: “Senhor, concede-me a graça de
compartilhar contigo o caminho da cruz, penetrar

teus pensamentos e sentimentos: o que pensavas, o
que sentias enquanto carregavas a cruz pela humanidade, por mim? Ajuda-me a compreender um pouco
mais do que esta via dolorosa significou para ti. Com
a minha pequenez, eu me atrevo a caminhar contigo nestas estações, deixando-me impressionar pela
contemplação do teu mistério, buscando teu olhar
de dor, de agonia, de morte, de paz”.
Oração antes e depois de cada estação: “Nós vos
adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos
porque pela vossa santa cruz remistes o mundo”.
Depois cada estação: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição”.
Primeira estação: Jesus é julgado, acusado falsamente, caluniado, abandonado pelos seus amigos e
injustamente condenado à morte.
Oração: “Guardaste silêncio. Ó Jesus silencioso,
ensina-me a calar e a guardar silêncio, inclusive no
sofrimento!”.
Segunda estação: Jesus carrega a cruz. Com grande amor a abraça. Nela, expiará nossos pecados. Ele
pensa em nós e caminha rumo ao calvário.
Oração: “Jesus, ensina-me a compreender tuas
palavras: ‘Se alguém quiser me seguir, tome sua cruz
e siga-me’”.
Terceira estação: Jesus não aguenta mais, suas
forças diminuem e Ele cai pela primeira vez.
Oração: “Jesus, dá-me forças para levantar-me das
minhas quedas. Anima meus desânimos”.
Quarta estação: Jesus encontra sua Mãe. A dor de
ver sua Mãe sofrendo lhe abre mais feridas no coração. No entanto, ao mesmo tempo, ver o olhar amoroso de Maria o consola.
Oração: “Maria, que vencendo todo respeito humano foste capaz de consolar teu Filho no caminho
do calvário, ajuda-me a experimentar teu olhar nas
minhas dificuldades e aflições”.
Quinta estação: O cireneu ajuda Jesus a carregar
a cruz.
Oração: “Jesus, assim como Simão te ajudou a

Lourdes

Fátima

Fátima

Fátima
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Czestochowa

Czestochowa

Fátima

Valinhos Fátima

Fátima

Valinhos Fátima

Czestochowa

Lourdes

Lourdes

A Via Sacra teve
origem cerca do
século XI quando, no
tempo das Cruzadas,
os fiéis que andavam
pela Terra Santa
decidiram começar a
reproduzir em locais
diversos do Ocidente
a experiencia
que tinham tido
em Jerusalém ao
percorrer a Via
Dolorosa.

carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e
dificuldades”.
Sexta estação: O rosto desfigurado de Jesus comove o coração de uma mulher e, com um lenço, ela o
enxuga cuidadosamente.
Oração: “Jesus, grava tua imagem em meu coração, e que eu sempre me lembre dela”.
Sétima estação: Jesus, sob o peso da cruz, cai pela
segunda vez.
Oração: “Jesus, que não te cansem minhas constantes quedas!”.
Oitava estação: O Senhor aceita a vã compaixão
das filhas de Jerusalém.
Oração: “Jesus, ajuda-me a aprender que carregar
tua cruz é muito mais que todas as honras da terra”.
Nona estação: Jesus cai pela terceira vez.
Oração: “Jesus, que eu não perca a esperança
quando experimentar a tua cruz na minha vida”.
Décima estação: O Senhor é despojado das suas
vestimentas.
Oração: “Jesus, despojado de tudo, por amor a
mim, ajuda-me a desprender-me, por amor a ti, de
todas as criaturas, para que Tu sejas meu único tesouro”.
11ª estação: Jesus é crucificado.
Oração: “Jesus, que carregaste a cruz sem reclamar, concede-me jamais queixar-me por coisas inúteis, nem de ninguém, nem interiormente”.
12ª estação: O Senhor morre na cruz.
Oração: “Jesus, ajuda-me a aceitar de todo coração
o tipo de morte que pensaste para mim, a aceitá-la
com todas as suas angústias, penas e dores. Concede-
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-me nesse momento unir-me à tua morte e oferecer
a minha como consumação do meu caminho rumo a
ti, aqui na terra”.
13ª estação: O corpo de Jesus é tirado da cruz e
recebido por Maria.
Oração: “Jesus, que eu possa estar nos braços de
Maria nos momentos mais difíceis da minha vida, e
experimentar a proteção amorosa da tua santa Mãe”.
14ª estação: Jesus é depositado no sepulcro.
Oração: “Maria, minha Mãe, assim como João te
fez companhia como um filho após a morte de Jesus,
que eu possa sempre estar contigo, com os mesmos
sentimentos do discípulo amado de Jesus”.
Oração final
“Senhor, que a meditação das tuas dores e sofrimentos destrua minha soberba, suavize meu coração e o prepare para receber teu inesgotável amor e
perdão. Que, consciente das minhas quedas e defeitos, em meio às minhas penas e trabalhos, eu te busque sempre e que, contemplando teu coração aberto
e ferido por amor a mim, eu possa mergulhar nele
como uma gota de água, e me perca para sempre na
imensidão da tua misericórdia. Amém”.
As imagens
As imagens que se apresentam são uma compilação de três Vias Sacras nos locais fundamentais
para Nossa Senhora: nos Valinhos e no Santuário
em Fátima, Santuário da Nossa Senhora de Lurdes
e no Mosteiro de Jasna Gora, em Czestochowa, na
Polónia.

SAÚDE
texto Prof. Doutor Nuno Tomada
Médico Urologista
Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Andrologia,
Medicina Sexual e Reprodução
Hospital da Luz Guimarães
fotografia D.R.

Este artigo tem o apoio

Testoterona
A sua deficiência
e as implicações
na saúde do homem

A

testosterona (T) é o principal androgénio no homem. É uma hormona
produzida principalmente
nos testículos e a sua regu
lação é feita pelo eixo hipotálamo-hipófise-gónada. A nível cerebral, o hipotálamo produz uma hormona
– a LHRH – que vai estimular a hipófise
a produzir uma outra hormona – a hormona luteinizante ou LH – e é esta que,
por sua vez, estimula a produção de T
nos testículos. A T disponível para as atividades biológicas circula no sangue de
forma livre (aproximadamente 2-3%) ou
fracamente ligada a proteínas não específicas, como a albumina (cerca de 40%).
Nos homens, esta hormona é responsável pela formação da aparência
masculina durante o desenvolvimento
do embrião, bem como, mais tarde, pelo
aparecimento das características sexuais
secundárias (barba e voz grave, por
exemplo). Além disso, a T tem múltiplos
efeitos no corpo humano, é essencial
para a saúde e bem-estar geral e, mais especificamente, para a fertilidade e para o
comportamento sexual.
A deficiência de T ocorre quando o
corpo não consegue produzir esta hormona para funcionar normalmente. A
partir dos 40 anos, ocorre uma diminuição nos níveis circulantes de testosterona livre de 1,2% por cada ano, e aos 70
anos é cerca de 35% menor do que os de
um adulto jovem. Esse declínio tem várias causas para além da redução natural
com a idade. O tabagismo, consumo de
álcool, sedentarismo, consumo de carne e de alimentos com elevado teor em
gordura, stress, depressão e alguns fármacos, estão também associados a uma
redução significativa nos níveis de T.
O hipogonadismo de início tardio
(HIT) é o termo recomendado por várias
sociedades médicas para substituir a terminologia anterior de andropausa. De
facto, em oposição à menopausa, a andropausa, não existe. Isto é, não há uma
redução abrupta dos níveis de hormonas
em todos os homens a partir de certa
idade. O que existe sim, é uma redução
gradual dos níveis destas hormonas a
partir dos 40 anos, mas que não ocorre
de forma sistemática em todos os homens e nem de forma uniforme. O HIT
é considerado uma síndrome clínica e
bioquímica associada ao envelhecimento, e caracteriza-se por sintomas típicos (apresentados na tabela) e por uma
deficiência simultânea nos níveis de T

32

detetados no sangue. Os sintomas mais
frequentes incluem mudança no humor
e distúrbios da memória, diminuição da
densidade mineral óssea, diminuição
da massa muscular, fadiga, aumento da
adiposidade visceral e do índice de massa corporal (IMC), bem como disfunção
sexual. A avaliação dos doentes com
suspeita clínica de HIT deverá ser acompanhada por estudo analítico adicional,
nomeadamente com doseamento dos níveis séricos de T. Apesar de não ser consensual, considera-se o valor sérico de T
de 300 ng/dL como o limite inferior do
intervalo de normalidade.
Vários estudos epidemiológicos têm
demonstrado que a existência de hipogonadismo masculino é maior do que
se pensava. No estudo longitudinal de
envelhecimento de Baltimore, 20% dos
homens com mais de 60 anos de idade,
30% dos homens com mais de 70 anos
de idade e 50% dos homens com mais de
80 anos de idade tinham um baixo nível
da T total. Como com o avançar da idade também se observa um aumento dos
casos de disfunção erétil (DE), pelo que
é, assim, cada vez mais comum o aparecimento de hipogonadismo e DE em homens em envelhecimento na nossa consulta de andrologia. Mas a deficiência de
T também é relatada em cerca de metade
dos homens com diabetes mellitus (DM)
ou com síndrome metabólica (Mets).
Esta síndrome é definida pela presença de obesidade abdominal, juntamente
com hipertensão, dislipidemia, e resistência à insulina. Os efeitos benéficos da
T observam-se de forma global no nosso
organismo e a sua diminuição pode explicar a associação cada vez mais reconhecida com a tríade DE – Mets – Doença
Cardiovascular. De fato, as pessoas com
deficiência de T apresentam maior severidade da aterosclerose (oclusão das artérias) e foi encontrada uma correlação
entre os níveis T e a severidade de doença coronária.
Além disso, numa análise sistemática recente, com uma média de tempo
de seguimento de quase 10 anos, vários
investigadores concluíram que os baixos níveis de T estão associados ao risco
acrescido de mortalidade por todas as
causas e por doenças cardiovasculares
nos homens. A deficiência de T está associada a uma maior deposição de gordura visceral, redução da sensibilidade à
insulina, intolerância à glicose, aumento
dos triglicerídeos e do colesterol e redução do HDL-colesterol. Todos esses fato-
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res são encontrados na Mets e na diabetes tipo 2, contribuindo para o aumento
do risco cardiovascular.
A T também apresenta efeitos benéficos similares a nível sexual. Para além
de melhorar significativamente o desejo
sexual, também interfere localmente no
corpo cavernoso (CC), a estrutura dentro do pénis que se preenche de sangue
quando há uma ereção. A administração
de T conjuntamente com a terapêutica
oral para a DE, os inibidores da PDE5,
como o Viagra®, Levitra®, Cialis® e Spedra®, melhora a resposta a estes fármacos
em pacientes previamente não respondedores a esta terapêutica isoladamente
e nos quais os níveis séricos de T basais
estão abaixo do normal no adulto.
Tratamento
O tratamento de doentes com HIT
deve ser considerado em homens com
níveis baixos de T no sangue, ou naqueles que apesar de apresentarem níveis de
T no limite do normal, têm queixas clínicas relevantes.
O tratamento consiste em mudanças
no estilo de vida, nomeadamente a adoção de uma alimentação equilibrada e a
prática regular de exercício físico, associadas à administração de testosterona
e ao controlo das doenças presentes no
indivíduo. Existem diversas formulações
disponíveis no mercado, sendo habitualmente utilizadas as vias de administração transdérmica (aplicação de gel na
pele) ou intramuscular.
Mesmo depois de todas as evidências apontarem para um papel benéfico
global da terapêutica com testosterona,
o medo do cancro da próstata e aumento dos sintomas da hiperplasia benigna
prostática (HBP), e bem como o seu papel hipotético no aumento das probabilidades de um evento cardíaco, continua a
representar um grande desafio para nós
médicos.
Desta forma, os doentes que iniciaram tratamento com testosterona devem
ser reavaliados regularmente em consulta nos primeiros três anos de tratamento,
com realização de toque retal e doseamento do antigénio específico protático
(PSA). No entanto, o enorme benefício
obtido com esta terapia em doentes com
morbilidades como a Mets, e os numerosos estudos que mostram o aumento da
mortalidade em homens com deficiência de T, deve ajudar-nos a orientar adequadamente os nossos pacientes através
de toda a controvérsia.

texto Dr. Daniel Beirão
Médico de Medicina Geral e Familiar
Hospital da Luz Guimarães
fotografia D.R.

Porque devo ter
um médico
assistente?

O

seu médico assistente é um médico especialista em medicina geral
e familiar que exerce o seu papel
promovendo a saúde e prevenindo a
doença. Pelas especificidades da sua
prática clinica e pela relação única
de proximidade que desenvolve com o doente e sua
família, este encontra-se numa posição privilegiada
para atuar como recurso essencial do sistema de saúde.
A importância de ter um médico assistente, é hoje
incontestável. O seu olhar mais abrangente do doente, permite não só a integração da multiplicidade de
patologias, mas também, a compreensão do processo nosológico não como uma entidade estanque e
meramente biológica, mas por outro lado relacionado com os fenómenos sociológicos e psicológicos em
toda a sua dimensão.
Além disso, torna-se certo que o seu médico assistente vai trabalhar consigo com o objetivo de alcançar os cuidados preventivos de forma atempada,
de modo a prevenir o aparecimento de doença. Na
área da prevenção destaca-se a cobertura vacinal a
o cumprimento dos rastreios de acordo com o plano
nacional de vigilância oncológica.
A promoção da saúde e bem-estar, apoia-se nas
recomendações na área do exercício físico e sedentarismo, alimentação, higiene do sono, consumos

O seu médico
assistente será
sempre a primeira
pessoa a quem
poderá recorrer
numa primeira
instância, que
integrará os seus
problemas e,
posteriormente,
o orientará
junto de outras
especialidades,
sempre que
necessário.
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nocivos (álcool e tabagismo) e proteção solar; sendo
temas a abordar de forma individual na consulta.
A vigilância das suas doenças crónicas como hipertensão arterial, colesterol elevado, excesso de
peso/obesidade e diabetes são algumas das patologias que o seu médico assistente o ajuda a controlar e
a impedir a sua progressão para possíveis complicações das mesmas doenças.
Relativamente às patologias de carácter agudo,
torna-se mais fácil para o médico assistente abordar
dado o histórico pessoal que este possui com informação sobre as patologias já conhecidas, a medicação crónica e alergias, diminuindo da mesma forma
o possível erro médico.
Através desta partilha, entre o médico assistente
e o doente, esta relação torna-se única e adaptada a
cada utente. Sem nunca esquecer que serão sempre
respeitadas as vivências sociais e o contexto cultural
e religioso de cada doente e da sua respetiva família.
O seu médico assistente será sempre a primeira
pessoa a quem poderá recorrer numa primeira instância, que integrará os seus problemas e, posteriormente, o orientará junto de outras especialidades,
sempre que necessário. Desta forma, caso seja pertinente o trabalho de colaboração de outras especialidades, o seu médico assistente irá guiá-lo em todo
o processo de modo a reduzir o stress inerente à situação.

ROTEIRO GASTRONÓMICO
texto Maria Helena Duarte
fotografia Ernesto Fonseca

Zita e Adolfo Teixeira dão corpo e alma ao Farela

O Farela
Sabor a Portugal

J

á passaram cerca de 17 anos desde
que Maria José, Zita, decidiu transformar a ampla garagem lá de casa num
restaurante onde pudesse dar largas
às suas criações gastronómicas: O Farela, em Penafiel. Sabores caseiros,
onde o forno a lenha assume posto principal
e a elevada qualidade das matérias primas é
garantia de sensações gustativas únicas. Para
harmonizar, bons vinhos, claro. É Adolfo Teixeira que assume o papel de anfitrião, por entre experiências vividas e visitas a produtores
de vinhos, o evidente resultado: uma carta
cuja escolha assume um critério imposto pelas suas preferências entre as muitas provas
regularmente efetuadas.
Mas voltemos aos sabores. A carta contempla as mesmas iguarias que já há muito
fizeram deste espaço uma visita obrigatória.
No entanto, há sempre uma sugestão do dia,
com base nos produtos frescos da época. Com
plena confiança na cozinheira de “mão cheia”
que é a Zita, pode também fazer a encomenda daquele prato que tanto gosta, com a devida antecedência, claro. E se o prato é bom
para si, será certamente bom para os outros

comensais, por isso a regra da casa é fazer
sempre a mais, não vá mais alguém desejar
experimentar.
Quisemos saber quais os pratos preferidos dos clientes. Foi difícil conseguir uma
reposta conclusiva! O Bacalhau à Farela é,
talvez, o mais consensual dos pratos, distinto pela grande qualidade do bacalhau e pelo
crocante da broa que lhe faz companhia.
Depois chegam as iguarias feitas com carne
Cachena, com certificação DOP, os lombinhos são fantásticos. O cabrito assado no
forno a lenha é um desafio para os sentidos.
“Aqui não entram cabritos com mais de cinco quilos” garantem. O polvo também merece um lugar no pódio! Escolher a sobremesa
pode ser mais simples, já que as propostas
desfilam, vaidosas, no carrinho que desliza
pela sala. O folhado de queijo com compota
de abóbora e nozes foi a minha escolha e estava divinal. Não falta uma alargada seleção
de queijos. Tudo o que chega à mesa transparece aromas, sabores e a simplicidade de
quem cozinha com amor e respeito pelos
alimentos. E nisso a Zita tem o papel principal, impondo o melhor de si na preparação
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cuidada de cada iguaria.
Adolfo é da Régua e as raízes fazem-se notar também na carta de vinhos onde o Douro
assume lugar de destaque, especialmente nos
tintos. Mas há vinhos de todas as regiões. Os
clientes preferem tintos, no entanto Adolfo
salienta que “há brancos fenomenais em Portugal”. Assume a paixão pelos brancos mais
velhos e garante que “os clientes têm de se
habituar a pedi-los”. E adora surpreende-los.
Aliás, na carta não há datas de colheitas: “não
ponho o ano de colheita de propósito, a pessoa prova, gosta e só depois vai ver a garrafa e o ano. Ficam rendidos!”. Este à vontade
é fruto da experiência não só de prova, “uma
curiosidade constante”, afirma, mas também
experiência de vida, já que acompanhou o pai
desde os sete anos na vinha e aprendeu a fazer de tudo.
No exterior do restaurante há uma convidativa esplanada para que possa usufruir da
refeição ao ar livre e nas traseiras há bastante espaço para organizar um evento privado
com os amigos e/ou família. O preço médio
de uma refeição no restaurante O Farela é de
20 a 25€.

OUTRAS TENTAÇÕES
texto Susana Marvão
fotografia D.R.

Letraria

Do Minho,
com amor

O

número 101 da Rua da Alegria, na
Baixa do Porto, ganhou em 2017 um
novo inquilino. A Letraria - Craft Beer
Garden Porto foi apresentado como
o maior bar de cerveja artesanal em
Portugal, um projeto da bracarense
Letra, em parceria com o Artbeerfest Caminha e a
dinamarquesa Mikkeller. O que é uma vantagem já
que, assim, este espaço passou a ser uma das 170 bases mundiais do Mikkeller Running Club, uma rede
de 16 mil aficionados da nova moda de correr. Só que
este grupo, resolve terminar os seus joggings com
uma bela de uma cerveja.
A cervejaria Letra nasceu em Braga, mais concretamente em Vila Verde, em 2010. Francisco Pereira e Filipe Macieira, colegas em Engenharia Biológica da Universidade do Minho, tentaram a sua
sorte no mercado e apresentaram-se no Artbeerfest
Caminha.
Daí ao investimento de 700 mil euros na fábrica de Vila Verde foram cinco anos. Hoje, na fábrica
onde se produzem 15 mil litros por mês, funciona o
Letraria – Brewpub. O projeto já contempla dez pessoas que garantem um volume de negócios que tem
vindo a crescer entre os 20% e os 30% ao ano.

Cerveja minhota
premiada
na Catalunha
A Letra, cerveja artesanal minhota, foi premiada no Barcelona Beer Fest, que se
realizou entre 16 e 18 de março. Foi a quarta vez consecutiva que a marca portuguesa esteve naquele que é um dos maiores festivais de cerveja da Europa.
A presença foi abrilhantada com uma medalha de ouro na categoria de
Oatmeal Stout (cerveja preta feita com aveia). Assim, a Letra marca inicia 2018
da melhor forma e com diversos projetos na “manga”, após em 2017 ter ganho
notoriedade fora de portas. No ano passado, esta cerveja artesanal minhota
conquistou um total de 14 medalhas nos diversos concursos internacionais em
que participou.
A Letra, projeto apresentado no mercado por Francisco Pereira e Filipe Macieira em 2013, sempre teve como foco a melhoria contínua da qualidade das suas
cervejas, juntamente com um forte empenho no desenvolvimento de novas receitas diferenciadores e criativas como é o caso da linha de cervejas envelhecidas em barrica – LetraonOAK e das edições Barbudo, cervejas experimentais e
“fora da caixa” que a marca apresenta mensalmente nos seus espaços próprios,
Letraria –Brewpub (Vila Verde) e Letraria – Craft Beer Garden Porto.
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A continuidade do projeto no Porto
O espaço do Porto vem na continuidade do projeto de Vila Verde. O conceito da Letraria – Craft Beer
Garden Porto abraça cerveja e petiscos, adornados
pelas torneiras ligadas a barris controlados numa câmara fria. Ou seja, seguindo a tendência mundial, a
oferta combina a disponibilidade e variedade de ‘craft beers’ de barril com a gastronomia, num ambiente
descontraído e acolhedor numa cidade que, agora,
já vibra com a presença dos turistas. Mas, apesar de
tudo, os responsáveis pelo espaço admitem que a sua
preocupação é mesmo a fidelização do cliente local.
Uma das características especiais da Letraria tem
a ver com as cervejas artesanais disponíveis, com
referências nacionais e estrangeiras em diferentes
formatos: 20 de pressão – em que 16 são portuguesas
–, e 30 em garrafa ou lata. Ou seja, não são apenas as
marcas próprias que povoam este espaço, havendo
lugar para outras marcas nacionais.
Os preços oscilam entre os dois e os 11 euros, consoante as marcas e o modo de produção, já que algumas seguem o mesmo processo do vinho e estagiam
em barricas onde já passou vinho do Porto. Para
acompanhar, há que escolher entre tipos de queijos,
enchidos, hambúrgueres ou bifes... Difícil, não?

SABORES
texto Flávio Sousa
receitas Pingo Doce
fotografia D.R.

Queijo da Serra
O queijo de Portugal

É

o queijo mais emblemático de
Portugal, de tal maneira que
até lhe “cortaram” no nome. É
o queijo Serra da Estrela, mas
todos lhe chamam Queijo da
Serra. Está nas mesas nacionais o ano todo, mas é por altura do Natal
que tem mais saída. Curiosamente, alguns
especialistas dizem que é por esta altura do
ano, entre março e abril, que está melhor
para consumir.
A história do Queijo da Serra está intimamente ligada à história das povoações serranas, dos pastores e da vida na montanha,
sendo já referido no século XVI. Atualmente, a sua área de produção estende-se pelos
concelhos de Celorico da Beira, Fornos de

Creme de brócolos com nozes e queijo de cabra
Ingredientes (6 pessoas)
3 c. sopa azeite; 100 g cebola
congelada; 150 g alho-francês em
rodelas congelado; 300 g couveflor em ramos; 150 g brócolos
congelados; 1 courgette (300 g);
1 c. sobremesa sal; 1 dl água; 1 c. chá
noz-moscada; 40 g miolo de noz;
100 g queijo de cabra curado

Preparação
Deite duas colheres de sopa de azeite, a cebola, o
alho-francês e os brócolos numa panela. Tape e cozinhe em lume moderado. Corte a couve-flor e a courgette
em pedaços pequenos e junte-os aos restantes legumes.
Tempere com o sal, mexa e deixe suar tapado cerca de
25 min. ou até os legumes estarem macios. Retire alguns
ramos de brócolos e reserve-os. Deite a água a ferver sobre
os restantes legumes, junte a noz-moscada e triture com
a varinha mágica ou no copo liquidificador até obter um
creme aveludado. Distribua a sopa pelos pratos de servir
ou taças, decore com os brócolos reservados e polvilhe
com as nozes picadas e o queijo em cubos.Salpique com a
restante colher de sopa de azeite.
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Algodres, Gouveia, Manteigas, Oliveira do
Hospital, Seia e algumas freguesias dos concelhos da Covilhã, Guarda e Trancoso.
O leite utilizado para a obtenção do
Queijo Serra da Estrela DOP (Denominação
de Origem Protegida) é proveniente de ovelhas criadas na serra que lhe deu o nome,
com acesso a pastagens espontâneas.
As dimensões do Queijo Serra da Estrela
DOP são de 9 a 20 cm de diâmetro e de 4 a
6 cm de altura. Possui um sabor e aroma
suave, limpo e ligeiramente acidulado. Em
relação ao Queijo Serra Velho o diâmetro
encontra-se entre os 11 e 20 cm e a altura
entre os 3 a 6 cm. Tem aroma e sabor agradável, persistente, limpo, de forte a ligeiramente forte e levemente picante e salgado.

Pão recheado com queijo
Ingredientes (8 pessoas)
100 g cebola; 250 g alho-francês; 1 c.
de sopa azeite; 4 dentes de alho; 300
ml leite magro; qb pimenta em pó;
qb noz-moscada; 80 g queijo
mozzarella; 40 g queijo da ilha
ralado; 40 g queijo gorgonzola;
1 c. de chá sal; 400 g pão da avó;
qb cebolinho
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Preparação
Corte a cebola e o alho-francês em rodelas finas. Aqueça
o azeite numa frigideira antiaderente e aloure os dentes
de alho finamente picados. Acrescente a cebola e o
alho-francês laminados, envolva bem e deixe cozinhar um
pouco até estarem macios. Junte o leite, mexa, tempere
com a pimenta e a noz-moscada e deixe levantar fervura.
Adicione então os queijos (reserve 10g de mozzarella e
de queijo da ilha), envolva bem e cozinhe lentamente. A
meio da cozedura, rectifique os temperos e adicione o sal.
Pré-aqueça o forno a 200ºC. Corte uma tampa na superfície
do pão e retire cuidadosamente todo o miolo. Esfarele
e adicione ao cozinhado de legumes e queijo. Salpique
com o cebolinho picado, misture e recheie o pão com este
preparado. Polvilhe com os queijos reservados. Coloque o
pão, com a tampa ao lado, num tabuleiro e leve ao forno
durante 5 minutos. Sirva bem quente.

Lombo de bacalhau, queijo e esmagada de brócolos
Ingredientes (8 pessoas)
200 g tomate em rama; 1 c. de sopa
sal; q.b. orégãos em folha;
3 c. de sopa azeite; 1 kg brócolos;
400 g batatas novas pequenas; 800 g
lombos de bacalhau congelados;
160 g queijo de ovelha; 8 dentes
de alho; 1 c. de sobremesa vinagre
balsâmico; 20 g tomate seco.

Preparação
Pré-aqueça o forno a 175ºC. Corte o tomate em rodelas
finas, e salpique-as com uma colher de sopa de sal, orégãos
em folha e uma colher de azeite. Retire a pele ao talo dos
brócolos, divida os troncos em ramos mais pequenos e
coza-os em água a ferver até estarem al dente. Retire e escorra. Coloque as batatas num tabuleiro e salpique-as com
sal e azeite e leve a assar no forno. Adicione os lombos de
bacalhau e mantenha no forno cerca de seis a sete minutos.
Retire e passe as batatas para outro recipiente, mantendo-as
quentes. Coloque as rodelas de tomate sobre o bacalhau e
disponha o queijo em fatias sobre o tomate, levando ao forno a gratinar cerca de quatro a cinco minutos. Aqueça uma
frigideira antiaderente com uma colher e meia de azeite
e adicione os alhos. Junte os brócolos cozidos, tempere-os
com sal e esmague-os ligeiramente, deixando saltear.

Mousse de abacate com Roquefort
Ingredientes (6 pessoas)
1 banana pequena; 2 abacates
maduros; 1 lima; 1 c. sopa mel;
80 g queijo Roquefort; 1 c. sobremesa
sementes de girassol.

Preparação
Descasque a banana, corte-a em rodelas, regue-as com
o sumo de metade da lima e coloque-as no congelador.
Corte os abacates ao meio, retire-lhes o caroço e corte a
polpa em pedaços. Regue-a com o restante sumo de lima e
coloque no robot de cozinha ou no copo do liquidificador.
Junte o mel e as rodelas de banana e triture até obter uma
mousse. Divida pelos copos ou taças, disponha por cima
uma lasca de queijo e polvilhe com as sementes de girassol. Sirva de imediato.
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Rolo de carne com queijo e fiambre
Ingredientes (4 pessoas)
300 g vitela; 50 g fiambre da perna;
40 g queijo parmesão ralado; 1 ovo;
15 g pão ralado; 50 g salsa picada;
qb noz-moscada; 20 g farinha de
trigo; 1 cebola; 3 c. de sopa azeite;
400 g cenoura; qb tomilho.

Preparação
Pique a carne e o fiambre e junte o queijo parmesão
ralado, o ovo, o pão ralado, a salsa picada e uma pitada de
noz-moscada. Misture muito bem. Molde a mistura em
forma de rolo e passe por farinha. Pique a cebola. Aqueça
uma frigideira antiaderente com 2 colheres de azeite e
salteie a cebola. Quando estiver translúcida, junte ao rolo
de carne e deixe cozinhar durante cerca de 40 minutos. Vá
virando de vez em quando e, se for necessário, regue com
algumas colheres de água a ferver. Enquanto cozinha o
rolo, lave e raspe as cenouras, corte-as em palitos e coza-as
a vapor. Quando estiverem tenras mas ainda crocantes,
escorra-as. Regue-as com o restante azeite e salpique com
folhinhas de tomilho. Sirva com o rolo de carne cortado
em pequenas fatias

Tarte de queijo e romã
Ingredientes (12 porções)
1 Chávena de margarina; 3 Ovos ,
claras e gemas separados; 1 Chávena
bem cheia de açúcar (180g);
1 Copo de iogurte natural (150ml);
2 Chávena de farinha de trigo (220g);
1 c. sopa de raspas de limão (6g);
1 c. sopa de fermento em pó (10g).
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Preparação
Deite os cereais no copo e triture 10 segundos. Adicione o
azeite e o mel. Forre o fundo e os lados de uma forma de
tarte com a mistura preparada e reserve. Ponha as folhas
de gelatina de molho em água fria. Sem lavar o copo,
deite o açúcar e o amido de milho. Junte o queijo fresco
em creme, as natas, os ovos e a raspa da casca do limão e
programe 12 minutos, a 80°C, na velocidade 4. Nos últimos
30 segundos junte as folhas de gelatina, demolhadas e bem
escorridas, através do orifício da tampa. Retire o copo da
unidade central, adicione o sumo do limão ao preparado
e mexa com a espátula. Deixe arrefecer até começar a espessar. Nessa altura deite, cuidadosamente, o creme sobre
a base da tarte e leve ao frigorífico a solidificar. Na altura
de servir, retire o aro da forma e polvilhe com os bagos da
romã e folhas de hortelã.

BOA FORMA
texto Susana Marvão
fotografia D.R.

M I T O S E FA C T O S

Barriga lisa

C

onfessemos: todos desejamos ter uma
barriga lisa. Todos! Quem não sonha
com um ventre plano, digno de um modelo? Ou, vá, se formos efetivamente
realistas, pelo menos desejamos que
aquele excessozinho de “banda” abdominal que insiste em sair das calças seja pequeno.
Muito pequeno. E nós vamos ajudar.
É verdade que seguir determinada dieta pode reduzir a gordura da barriga? E há um alimento especial que devemos adicionar à nossa dieta para ajudar
a reduzir a malfadada “seção média”? E quanto a abdominais? Será que realmente nos ajudam a delinear
o nosso corpo? Ora bem, antes de investirmos mais
tempo e energia no assunto, fomos procurar a verdade sobre a gordura da barriga.
Primeiro, para além de, esteticamente, ter gordura abdominal não ser bonito – pelo menos para os
atuais padrões da sociedade ocidental –, parece que
também não é muito saudável. Faz mal ao coração e
pulmões e estudos recentes mostram que também é
prejudicial aos ossos. As últimas pesquisas sugerem
que a gordura visceral – o tipo de gordura que envolve os órgãos e se acumula ao redor do tronco – está
realmente associada a uma menor densidade mineral óssea em adultos de ambos os sexos. Aliás, um
estudo da Harvard University de 2012 encontrou uma
ligação entre a gordura do estômago e a osteoporose
em homens tão jovens quanto os 34 anos. Por isso,
não é “sexy” e faz mal. Além de que está a chegar a
primavera, altura do ano em que é necessário começar a (re)pensar a “operação biquíni”. Ou “operação
sunga”.
Grão integrais ajudam a reduzir gordura
Esta afirmação é verdade, pelo menos para alguns nutricionistas. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que uma
dieta controlada em calorias e rica em alimentos de
grãos integrais ajudou as pessoas obesas a perder
mais peso a partir da zona abdominal do que os que
comiam a mesma dieta, mas com hidratos de carbono refinados. Os investigadores concluíram que os
alimentos integrais podem tornar mais fácil para o
corpo mobilizar as reservas de gordura. Mas a perda
de peso só acontece quando conseguir reduzir a ingestão de calorias, pelo que os grãos inteiros devem

fazer parte de um programa completo de baixa caloria para emagrecer.
Os abdominais reduzem a gordura do ventre
Ora bem, aqui temos um problema. Chamam-me
abdominais, é certo. Mas a verdade é este tipo de
exercícios só funciona se tiver um peso saudável. Se
tiver excesso de peso, a dura realidade é que pode fazer uma tonelada de abdominais mais outro tanto de
flexões que não vai realmente “achatar” a área da barriga. Se os seus músculos abdominais estão cobertos
com excesso de gordura, reforçá-los não vai fazer a
área da barriga mais magra. No entanto, se estiver
com um peso saudável, fazendo exercícios abdominais corretamente e consistentemente vai, aí sim,
ajudar a, efetivamente, tonificar a área de estômago.
Exercícios de alta intensidade
queimam gordura da barriga
Esta afirmação é ficção, mas há alguma verdade
no facto de que exercícios exigentes são bons para
a perda de gordura. Reduzir a gordura da barriga
não requer exercício de alta intensidade, mas alguns
exercícios vigorosos são muito eficazes para a queima de gordura. No entanto, é possível, acredite, perder peso simplesmente colocando um pé na frente
do outro. Pesquisadores da Louisiana State University descobriram que caminhar duas horas e meia por
semana teve impacto na gordura da barriga em 2,5
centímetros em apenas um mês nos indivíduos que
se sujeitaram ao teste. Os cientistas dizem que andar
parece reduzir a gordura abdominal antes de ser reduzida em outras áreas.
Outra pesquisa, desta vez da Universidade Wake
Forest, que envolveu 45 mulheres obesas, revelou
que as pessoas que caminharam entre 30 e 55 minutos três vezes por semana reduzem o tamanho das
suas células de gordura abdominal em quase 20%.
Nada mau.
A gordura da barriga
é mais perigosa do que a outra gordura
É sim. A gordura da barriga é perigosa precisamente por causa de sua localização. A tal gordura abdominal de que tanto fugimos, muitas vezes apelidada de gordura visceral, envolve os órgãos e aumenta
o risco de doença cardíaca. Pesquisas dos National
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Institutes of Health dos Estados Unidos apontam que
as mulheres com uma banda abdominal com mais
de 71 centímetros foram duas vezes mais propensas a
morrer de doença cardíaca do que as suas comparsas
sem barriga.
O sono da beleza
Decore: dormir menos de cinco horas por noite
pode significar mais gordura da barriga. Mas dormir
mais de 8 horas... também. Ou seja, se quer estar de
consciência limpa, mais vale dormir neste intervalo
entre as 6-8 horas. Se tem tendência a ir para a cama
e contar carneiros, tente ir para a cama um pouco
mais cedo, relaxe antes de se deitar, mantenha o seu
quarto fresco e não caia na tentação de ir ao Facebook ou escrever aquele email que precisa mesmo
ser enviado. Amanhã também é dia.
Cuidados à mesa
Vamos a coisas práticas. O que devemos e o que
não devemos comer, caso o nosso objetivo seja alcançar a barriga lisa? Aqui vai: tenha cuidado com os
alimentos que provocam gases e inchaço abdominal,
tais como o feijão, a couve, o leite, os fritos, o pão
e as bebidas gaseificadas. Em contrapartida, a sua
dieta deve conter grandes quantidades de fruta, legumes e fibras. Aposte em alguns alimentos-chave,
como o azeite, o gengibre e o limão, para a ajudar a
reduzir e a prevenir a acumulação de gordura na barriga. Outra coisa, coma com calma. Mastigue bem os
alimentos e assim consegue preparar corretamente
a digestão. Comer demasiado depressa faz com que
“engula” ar, que se vai acumulando no seu estômago,
aumentando assim o volume abdominal. Não fique
mais de três horas sem comer: deve fazer, no mínimo, seis refeições ao longo do dia.
Um creme até ajuda
É claro que não há cosmético no mundo que substitua os efeitos de uma boa alimentação e do exercício adequado, mas é um gesto complementar importante para dar à pele maior definição e tonicidade.
Para isso, há que aplicar, pelo menos uma vez por
dia, um creme com ação “refirmante”. Opte por um
produto específico para a zona abdominal que reforce as fibras de colagénio e elastina e ajude a esvaziar
os adipócitos.

VINHOS
texto António Mendes Nunes
fotografia D.R.

Caminhos Cruzados

Com tudo para
dar certo

A

ligação sentimental e familiar a terras
de Nelas, no coração da Região dos Vinhos do Dão, foi o chamamento forte
que levou Paulo Santos (um empresário têxtil) e uma advogada, a sua filha
Lígia Santos a lançarem-se num
projeto vinhateiro de dimensão muito respeitável.
Chama-se Caminhos Cruzados e apresentou recentemente a sua nova adega, um projeto muito moderno
e de certo modo arrojado que ficou pronto em 2016.
A história começa no início da década de 2010
com a reconversão de uma propriedade agrícola da
família numa moderna produtora de vinhos. Primeiro com uvas compradas, em 2010, e depois já
com uvas de produção própria, em 2011 surgem os
primeiros vinhos. A empresa Caminhos Cruzados
nasce em 2012. Antes desta nova adega o vinho era
feito numa adega alugada mesmo no centro da vila
de Nelas.
A estrutura é familiar, dirigida por Lígia, que teve
de colocar de lado uma promissora carreira de advogada, em Lisboa, para mergulhar a tempo inteiro no
mundo dos vinhos. “Apesar de na família não haver
tradição nesta área de negócio, o nosso grande objectivo é colocar Nelas no mapa dos grandes vinhos
do Dão”, afirmou à Paixão pelo Vinho Lígia Santos,
quando há um par de meses abriu as portas da nova
adega para a mostrar à imprensa.
A obra é muito moderna, com o projeto de cerca
de dois milhões de euros a sair do atelier do arquiteto Nuno Pinto Cardoso. A implantação é na Quinta
da Teixuga, uma propriedade de 30 hectares (15 de
vinha) adquirida em 2014, mas onde já compravam
as uvas desde o ano anterior.

A estrutura é familiar,
dirigida por Lígia,
que teve de colocar de
lado uma promissora
carreira de advogada,
em Lisboa, para
mergulhar a tempo
inteiro no mundo dos
vinhos.
40
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Estética e funcionalidade de mãos dadas
A nova adega é um projeto arquitectónico ambicioso e ambientalmente eficiente, uma vez que é
construída em betão armado, um material com grande capacidade de retenção de temperatura, o que
faz com que absorva nas suas paredes a temperatura exterior, libertando-a lentamente para o interior,
evitando gastos com energia. Além disso, ao longo
do edifício encontram-se várias janelas e claraboias,
de modo a haver muita luz natural, bem como circulação natural de ar em todo o espaço e sistemas de
aproveitamento de água da chuva.
Com uma área de construção de quase 1500 m2 e
uma área de implantação de um pouco mais de mil
m2, a adega com uma volumetria de quase 6500 m3
tem uma capacidade instalada de 400 mil litros.
Esteticamente o edifício é composto por dois
blocos que se cruzam (uma alegoria aos Caminhos
Cruzados, o nome da empresa), numa técnica normalmente usada para a construção de pontes, isto é,
em suspensão, sem pilares. Para além do uso como
adega propriamente dito, o edifício tem também um
espaço destinado a enoturismo, onde será disponibilizado serviço de catering para grupos, com menus
definidos, provas das várias gamas de vinhos e loja
de venda.
A enologia ficou a cargo de Manuel Vieira e Carlos
Magalhães, nomes bem conhecidos e prestigiados no
mundo dos vinhos portugueses, o primeiro com uma
vida dedicada ao Dão.
Por curiosidade diga-se que a origem do nome da
quinta onde se situa a novíssima adega, Teixuga, é
uma corruptela de texugo, visto que antigamente havia muitos desses bicharocos por lá. Quanto ao nome

“O nosso grande objetivo
é colocar Nelas no mapa
dos grandes vinhos do
Dão”

da empresa, Caminhos Cruzados, vem do pensamento familiar de que a vida não se faz sempre por caminhos rectos e que, pelo contrário, há percursos mais
atípicos que nos levam a lugares incríveis. O lema
é que cada vez que dois caminhos se cruzam, algo
de fantástico pode acontecer, como acontece atualmente com os membros da família, com formações
e vivências distintas, cujos percursos se cruzam no
projeto Caminhos Cruzados.
A Região Demarcada do Dão é uma das mais antigas de Portugal, remontando a 1908 a primeira regulamentação. Durante muitos anos foi uma das mais
prestigiadas em Portugal, conseguindo, mesmo, algum reconhecimento externo, nomeadamente em
França. Nos grandes jantares o Dão estava sempre
presente, a par com o Colares e o Bucelas.
A região está protegida dos ventos pelas serras do
Caramulo, Montemuro, Buçaco e Estrela, reunindo
assim condições geográficas excelentes para a produção de vinhos.
As vinhas desta região situam-se entre os 400 e os
700 metros de altitude, em planaltos de solos xistosos e graníticos de pouca profundidade, onde abundam os pinhais, produzindo vinhos encorpados com
elevada capacidade de envelhecimento. Apresentam
uma grande variedade de castas, mas as mais ligadas
à região são a Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen e
Tinta Roriz (tintas) e Encruzado, Bical, Cercial, Malvasia Fina e Verdelho (brancas).
O portfólio da Caminhos Cruzados é composto
pelas gamas de entrada Terras de Nelas e Terras de
Santar, vinhos que se encontram na grande distribuição e a marca bandeira da empresa, a gama de
vinhos Titular. No topo estão os Teixuga, branco, que
foi lançado no mercado em Maio de 2016 e tinto que
só sairá no Outono deste ano.
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Para comemorar a inauguração da nova adega foi
criado um vinho Caminhos Cruzados Family Edition
nas variantes branco e tinto apenas disponível em
garrafa magnun (1.5 l).
Para já, o grosso dos negócios da Caminhos Cruzados está assente no mercado nacional, encontrando-se à venda por todo o país, inclusive nos Açores e
na Madeira. A nível internacional, a empresa encontra-se já representada em países como Alemanha,
Angola, Brasil, Canadá, China, França, Suíça, entre
outros.
Os topos de gama da casa
Embora só venha a ser lançado lá mais para o fim
do ano, provámos o Teixuga tinto 2014 (35€), feito de
Touriga Nacional, Tinta Roriz e Alfrocheiro de um
talhão de vinha com mais de 50 anos. A Touriga dá
o mote com um agradável floral, especiarias e notas
de chocolate. Na boca mostra um belo conjunto, mas
é evidente que ainda vai necessitar de alguma evolução em garrafa. Os taninos ainda estão um bocado
vivos e também ainda se sente alguma presença mais
forte da barrica.
A gama Caminhos Cruzados Family Edition de
que apenas foram feitas 1200 garrafas de branco e
800 de tinto com o preço de 30€ também foi provada.
O branco é feito de Encruzado, Bical, Cerceal e Malvasia Fina tendo estagiado em barrica usada. É um
belo vinho, de grande finura aromática e de grande
impacto na boca, com boa frescura e um final longo,
mas ainda vai crescer muito em garrafa.
O tinto é um lote com uma base principal de Touriga Nacional e menor percentagem de outras castas.
Também neste a Touriga Nacional domina. Tal como
o branco promete imenso se o deixarem descansar
mais uns anos em garrafa.

DESTINOS
texto Marco António Lindo
fotografia Marco António Lindo / D.R.

RAZÕES PARA UM GRANDE PASSEIO

ARRIVA

H

á vários anos que, sempre
que estou em Inglaterra, em
especial na área de Londres,
não perco um dia livre. Por
vezes, nem sequer umas horas.
Um dos locais onde mais coisas se podem
ver, com uma extrema variedade, é, precisamente, a área servida pela Arriva Southern
Counties. Sediada em Maidstone, as suas
operações cobrem largamente o East Sussex.
Claro que para quem não tenha noção geográfica local, não parece simples, mas na prática é. Em relação a Londres é tudo o que fica
para este e sudeste, e aquilo que podemos
aproveitar em visitas é diversíssimo.
Mas antes de vos sugerir umas passeatas,
aqui fica uma ligeira explicação sobre a ARRIVA que opera esta região.

Arriva Southern Counties
A Arriva Southern Coutries foi fundada
em 1986. Hoje, agrega Arriva Colchester, ARRIVA Guildford & West Surrey, Arriva Kent
& Sussex, Arriva Kent Thameside, Arriva
Maidstone, Arriva Medway Towns e Arriva
Southend.
Tudo isto começa a ganhar forma quando, em 1990, a British Bus compra a empresa de autocarros Alder Valley e, em 1993, a
Colchester Borough Transport and Southend
Transport.
Em abril de 1995, a Einkorn é também adquirida pela British Bus, pouco depois de ter
comprado a Kentish Bus. A Einkorn recupera
o nome Invictaway, que antes era usado pela
Maidstone & District nas carreiras para Londres e que virão a ser de imediato serviços
Green Line.
Em julho de 1996, a British Bus é adquirida pelo grupo Cowie. A Invictaway recebe a
designação Arriva Southern Counties em abril
de 1998 e a Arriva passa a operar a London &

Country, que também era da British Bus.
Assim são integradas nesta operação as
empresas Maidstone & District, que passou
em geral a Arriva Kent & Sussex, a área de
Medway, que passou a Arriva Medway Towns,
a Kentish Bus Mainly que passou em parte a
Arriva Kent Thameside e outra parte a Arriva
Kent & Sussex.
Da área de Londres, a London & Country
passou a Arriva Guildford & West Surrey e a
LondonLinks, Arriva Croydon & North Surrey.
Hoje em dia compõe-se por Arriva Guildford & West Surrey, Arriva Kent & Sussex, Arriva Kent Thameside, Arriva Medway Towns,
Arriva Southend, promovendo um serviço
muito ativo e com uma excelente relação de
ligações.
A gestão da Croydon & North Surrey passou maioritariamente para a Arriva London
e Colchester passou a Tellings-Golden Miller,
tendo regressado ao grupo esporadicamente
e logo de seguida sido vendido à Metrobus.
Hoje, a Arriva Southern Counties opera
quase mil autocarros, estando cerca de 120
em serviço da Transport for London.
Uma das operações é a Arriva Sapphire,
um serviço de prestígio que serve o Condado
de Kent ligando Gillingham a Maidstone via
Chatham e Valley Drive a Dartford.
Depois há o Fastrack busway com duas
carreiras, uma de Dartford para o Shopping
de Bluewater e outra de Temple Hill para Gravesend, também via Dartford.
“Tunbridge Wells
Consultation Campaign”
Recentemente foi lançada uma campanha-piloto para avaliação de serviços que
tem tido um enorme sucesso. Segundo a
nossa colega Lauren Edmonds, diretora de
marketing da Kent and Surrey me explicou,
toda campanha visa recolher dos clientes o
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maior número de dados e informações que
permitam introduzir melhorias que, na prática, promovam efectivamente um melhor
serviço.
Com efeito, os resultados, comentários e
sugestões começaram a aparecer. E não foi
só por parte dos clientes, já que também os
colaboradores que se têm envolvido numa
forma que na prática é realista e útil.
Entretanto os media repararam e de
imediato começaram a aparecer reflexos da
iniciativa e jornais como o Kent and Sussex
Courrier, o Times of Tunbridge Wells, o Kent
Messenger ou o East Grinstead Courrier referem os diversos aspetos do que está a ser
analisado, dando especial relevo às carreiras
e ao que pode melhorar nos autocarros.
Em dias, havia referência no site da empresa a 192 alterações em serviços e na primeira semana de consulta 12 309 mensagens
tinham sido recebidas através dos canais
normais de comunicação e redes sociais, levando mesmo a que fosse realizada, a 1 de
março do corrente, uma sessão de esclarecimento em relação à generalidade das questões levantadas.
Decidir visitas
Estando em Londres, qualquer dos locais
que iremos referir são de fácil acesso, sendo
o custo de deslocação perfeitamente razoável.
A viagem inicial deve ser de comboio e,
depois, os serviços da Arriva são o que permitirá as ligações.
Bluewater, para quem
não passa sem ir a um shopping.
Para chegar a este magistral centro comercial, tem várias hipóteses que vão desde
apanhar a carreira da National Express para
Cantuária ou Dover e sair em Bluewater. Mas
também pode ir no Metro e DLR de Londres

até Woolwich e apanhar o 96 para Bluewater.
O passeio vale a pena porque é sempre engraçado ir num autocarro de Londres pelo meio
de campos, isto só para chegar ao shopping.
Aberto em março de 1999, o centro foi
construído onde antes existia uma pedreira.
São 154 mil metros quadrados de lojas e
estacionamentos. O pretexto de visitar pela
dimensão é bom, além que a oferta alimentar é mesmo à medida. Até ao vegan, passando por italianos, russos e vietnamitas, há de
tudo.
Os parques exteriores e o castelo dos piratas para os miúdos são um espanto.
Depois disto tudo, ou volta, ou segue em
frente de ARRIVA até Gravesend.
Gravesend, para descobrir e encontrar a
verdadeira Princesa Pocahontas
Gravesend terá tido alguma importância
na Idade do Ferro e ainda são visíveis os restos da estrada romana que ligava Londinium,
Londres, ao Kent.
Esta é uma cidadezinha que ao contrário
de Bluewater, não tem nenhum grande centro comercial. Em contrapartida, tem a feira
mais antiga de Inglaterra que, segundo se
pode ler numa pequena placa informativa à
entrada, data de 1268.
Continuando às voltas pelas ruas, encontramos também uma capela de 1320. É o edifício mais antigo da cidade, Antes de ser capela, foi um hospital para leprosos fundado
em 1189.
Embora a cidade seja agradável, não é
muito diferente de um largo número de outras pelo Reino Unido fora. A vista para o Tamisa também não é das melhores, a não ser
que prefiramos ver docas. O que vale mesmo
a pena é visitar a Pocahontas, a verdadeira,
não a dos desenhos animados, que obviamente se inspirou na original.
O nome dela a sério era Matoaka, só que
como era muito curiosa, passou a ser conhecida por Pocahontas, que no dialeto dela significa, “a metida”. Consta efectivamente que
se metia em tudo, de tal forma que “chateou”
tanto o pai quando este tinha como objetivo
executar o famoso John Smith, que este acabou por esquecer a execução.
Na época, Jamestown era importante. A
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primeira capital da colónia inglesa na América foi precisamente lá. John Smith era precisamente um dos líderes da comunidade
local, e por isso, a tribo dos Powhatans, a que
Pocahontas pertencia, foi lá e raptou-o para o
matar. A justificação para a heroína pedir clemência foi a de que se matassem os colonos
poderiam atacar a tribo.
Há muita histórias a este respeito, mas
algo é verdadeiro, John Smith e Pocahontas
nunca se envolveram ou apaixonaram. Na
verdade trabalhavam juntos, até porque oSmith era o tradutor que servia de ligação entre a colónia e a tribo.
Já de novo em Jamestown há uma explosão
em que o John Smith fica ferido o que o leva a
regressar a Inglaterra. Os colonos disseram a
Pocahontas que Smith tinha morrido.
Entretanto, Pocahontas, que era realmente um ser avançado para a época, estaria numa visita social quando é detida pelos
ingleses. Tinha 17 anos e já estava presa há
mais de um ano quando inglês John Rolfe
manifesta o seu interesse por ela.
Rolfe, que foi um dos primeiros colonizadores da colónia, no atual estado da Virgínia,
nos Estados Unidos da América, no dia em
que viu a Pocahontas, ficou completamente
apaixonado por ela e, devido ao seu poder,
faz tudo para a libertar. É então determinado
pelo governador que para a libertar ele teria
que garantir o seu comportamento e que tinha, além disso, de casar com ela. Acredito
que o John Rolfe não considerava um grande
problema a segunda alínea… Assim, casam
em 1614.
Pocahontas para casar teve que se batizar
e escolhe o nome Rebecca. Portanto, é assim
que passou a chamar-se Rebecca Rolfe e a ir
às compras no mercado de Gravesend. Bem,
não foi certamente assim tão literal, mas o
que se sabe é que, na verdade, em Inglaterra
Pocahontas fazia-se acompanhar de 12 elementos da sua tribo, incluindo um dos seus
sacerdotes. Entretanto, John Smith, quando
sabe da presença da Pocahontas, tenta entrar
em contacto com ela, mas, como não o consegue, dirige-se à rainha Anna, mulher do
Rei James I, e explica-lhe a relação que tinha
com a Pocahontas, o mal-entendido depois
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Estando em Londres,
qualquer dos
locais que iremos
referir são de fácil
acesso, sendo o
custo de deslocação
perfeitamente
razoável. A viagem
inicial deve ser de
comboio e, depois,
os serviços da Arriva
são o que permitirá
as ligações.
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da explosão e sugere mesmo que seja tratada
como nobre. São recebidos pelo Rei James I e
o reconhecimento real leva a que a comitiva
de Pocahontas seja mesmo bem tratada pela
comunidade.
Em 1617, finalmente reencontra-se com
John Smith mas está furiosa com ele. Não lhe
fala em publico, mas em privado mostra-se
decepcionada por ele não ter contribuído
para a paz entre colonos e tribo, em especial
depois dela o ter salvado da morte.
Meses depois Pocahontas, viaja com o seu
marido para a Virgini,a mas por razão não
conclusiva, adoece e Rolfe ordena que o navio regresse a Gravesend. Infelizmente não há
nada a fazer e morre a 21 demMarço de 1617.
De interesse especial, na árvore genealógica descobriu-se que Nancy Reagan, esposa
do presidente Ronald Reagan é descendente
da Pocahontas e que o George W. Bush é descendente do John Rolf. Que confusão.
E agora? Se for para voltar para Londres,
o melhor é ir de comboio, a não ser que veja
um autocarro que diga Dartford e vá até lá.
Uma pequena bela cidade com uma interessante comunidade portuguesa.

de cerca de 1,5 km. A partir daí não há nada
que nos engane. É só continuar pela praia. É
extremamente agreste, natural, e encontra-se
diversos tipos de aves que também gostam de
praia. Não é de admirar encontrar cisnes na
praia, bem como enormes bandos de Maçaricos Brancos, e até Papagaios-do-mar.
Entretanto, a nossa caminhada pela praia
leva-nos à inconfundível Thope Bay, com os
seus seis km de cabanas de praia, as “beach
huts” de cores diversíssimas, que se perdem
pelo areal fora. A construção deste conjunto
de cabaninhas começou em 1920, tendo-se
tornado notável a sua presença fundamental
nesta costa.
Para regressar a Southend é só ir até à rua
onde de dez em dez minutos tem um autocarro da ARRIVA que o trará de volta à cidade
de Southend. E depois ou regressa ou aproveita para ir divertir na Adventure Island, um
grande parque de diversões mesmo frente
ao centro da cidade. Aí, ainda pode fazer um
passeio pelo pontão. É giro, tem uma vista
fantástica sobre a costa, e se quiser, pode ir
e voltar no pontão usando o comboio local.
Sempre é um 1,5 km para cada lado.

Southend, perseguir cisnes
e ver barracas coloridas pela praia
Southend fica praticamente na foz do Rio
Tamisa e esta viagem inicia-se na estação de
Fenchurch na City de Londres. Vale especialmente a pena ir sentado do lado direito
do comboio para poder apreciar a paisagem
marítima que se observa após os primeiros 20
minutos de viagem. A estação a fixar é a de
Benfleet, a partir de onde a vista, em especial
na maré baixa, é verdadeiramente intensa.
Para quem goste de umas caminhadas, sugiro que em vez de ir até Southend, opte por
sair em Westcliff. A linha é paralela à praia,
mas interior. Por isso, depois de chegar a essa
estação é necessário descer a rua até à orla
marítima. Como é natural em Inglaterra, em
que nunca se sabe como vai estar o tempo,
é aconselhável levar uma camisola, mesmo
que seja julho ou agosto.
A caminhada até ao centro de Southend é

Outra visita fantástica
é Chatham Dock Yard,
para quem gosta de coisas navais.
Para lá chegar é uma vez mais necessário
um comboio, a partir de estações como Victoria ou St Pancras há imensos e a viagem é
curta e confortável.
Depois de sair da zona urbana mais densa, a paisagem torna-se agradável e, na parte
final, pouco antes de Chatham, a seguir à estação de Strood, o comboio passa uma ponte.
Vale a pena olhar para a esquerda, porque,
inesperadamente ali temos, meio afundado,
inteirinho, um submarino da ex-União Sovietiva: o U-475 “Black Widow”, que foi vendido
a um particular que o parou aqui no Rio Medway. O submarino já esteve em exposição
em dois locais até ter sido trazido para aqui
para restauro em 2004, sem que desde essa
data algo tenha sido feito.
Chegados a Chatham, saídos do comboio,
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desce-se uma pitoresca rua, cheia de comércio verdadeiramente tradicional, e uns 500
metros depois temos um grande terminal
onde podemos apanhar um autocarro Arriva. Qualquer um que diga St Mary passa no
“Dockyard” e a paragem é sempre informada
dentro do autocarro.
O Chatham Dockyard era um conjunto de
docas e estaleiros pertencentes à Royal Navy,
a Marinha Real Britânica. O Dockyard fica no
rio Medway, o último afluente do Tamisa antes da foz. Entrou ao serviço em meados do
século XVI e é tão grande que um terço está
dentro de Chatham, mas dois terços já ocupam Gillingham.
Esteve em serviço como local de construção de navios da Marinha durante 414 anos,
tendo saído de lá mais de 500 navios. Chegou
a ter mil operários e é claro que teve uma importância extrema durante a Segunda Grande
Guerra. Encerrou em 1984, tendo a Chatham
Historic Dockyard Trust assumido a gestão
do espaço. Tudo foi convertido de forma a
poder ser basicamente um grande museu.
Aqui podemos encontrar navios a sério
que foram retirados e estão preservados.
O Ocelot foi o último submarino a ser
construído neste estaleiro. Pertenceu ao
terceiro esquadrão de submarinos. Foi lançado à água em maio de 1962 e participou
ativamente em missões durante a “Guerra
Fria”. Em 1991, foi retirado de serviço e no
ano seguinte adquirido pelo Chatham Historic Dockyard Trust para efeito de preservação.
Juntamente com o Ocelot, podemos visitar
o HMS Gannet, uma corveta que entrou ao
serviço da Marinha em 1878. Em 1903 passou
a Navio Escola e, finalmente, em 1987 foi preservado e integrada na Frota Histórica Naval.

A completar o trio temos o R73, o “destroyer” HMS Cavalier. Este navio não foi feito
aqui. Foi construído na Ilha de Wight na J.
Samuel White and Company em 1943. Foi um
de 96 “destroyer” construídos para combate
durante a Segunda Grande Guerra. Andou
pelo Extremo Oriente e após a Guerra manteve-se ao serviço. Foi retirado em 1972 tendo
sido de imediato colocado como residente no
Dockyard.
Barracões e hangares espalhados permitem-nos ver uma história naval global. Um
dia inteiro é necessário para ver tudo e mesmo assim muito ainda ficará para trás. Dentro do Dockyard há também um edifício onde
estão diversas locomotivas e vagões de serviço das docas. Estas estão obviamente preservados e em datas significativas saem para dar
uma maior perspetiva do ambiente.
Há uma área de alimentação adjacente ao
parque ferroviário onde desde a “sandes” ao
vegan e vegetariano. Há um pouco de tudo.
No fim, ou se regressa a Chatham propriamente dita ou se vai passear até St Mary
Island, que não tem muito para ver, além da
margem do rio que é bem engraçada, e ali,
mesmo antes de passar para St Mary, encontramos o Chatham Maritime Dockside Outlet,
excelente local para quem queira fazer compras, especialmente com motivos marítimos,
por um preço de “outlet”. Antes de regressar,
e se estiver apreciar frango, tem o Nando’s,
um dos mais de 100 restaurantes do luso-descendente Fernando Duarte e do seu sócio
Robert Brozin. Se preferir melhores opções,
em especial vegetarianas e vegan, pastas diversas, tem do outro lado da rua o Zippers.
Para regressar há sempre autocarros e
comboios, por isso não se perde. Pode é não
querer voltar.
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CARTAZ

Revolution Within

Festival Laurus Nobilis
com o cartaz encerrado
para 2018
26 A 28 DE JULHO, EM FAMALICÃO

Lazy Cat Rock Fest

A organização do Laurus Nobilis Music Famalicão anunciou que a edição de
2018 do evento, marcada para 26 a 28 de julho, tem o cartaz fechado. Um total
de 20 bandas de heavy metal e rock alternativo subirá a palco na freguesia de
Louro.
A nível internacional, destaque para os gregos Septic Flesh, que vêm a apresentar oficialmente a Portugal o seu mais recente trabalho Omega, que muito
tem sido elogiado e dado que falar por esse mundo fora. Da Suécia virá a carismática banda de Metal Gótico Dark Tranquillity, liderada por Mikael Stanne,
que continuará a divulgar o seu último trabalho Atoma e claro com o seu vasto
repertório. De Espanha, de Barcelona chegarão os Crisix, com o seu thrash metal poderoso, e de mais perto, de Vigo, os Atreides.
A nível nacional o Laurus Nobilis 2018 estará, indica a organização, “repleto
do melhor que se vai fazendo em sonoridades pesadas por terras lusitanas”. A
nomes com história neste tipo de sonoridade, como os Tarantula, WEB, Mata
Ratos e The Temple, juntam-se novos projetos, de bandas com trabalhos editados em 2017 e 2018: Cruz de Ferro, Infraktor, Hills Have Eyes, Sotz, In Vein,
Legacy of Cynthia, Revolution Within e Equaleft. Estes últimos irão gravar um
DVD ao vivo no concerto do Laurus.
No Metal/Hardcore, Booby Trap, Low Torque e Nine o Nine estarão em palco.
O encerramento do festival será assegurado pelos The Godiva. Afastados do ativo há alguns anos e sendo uma das bandas mais icónicas de Famalicão, fazem o
concerto de regresso na sua cidade natal.
O final das noites será sempre preenchido com DJ, destacando-se um dos
embaixadores do Heavy Metal de Portugal, António Freitas, da Antena 3, e o já
residente Dj Nattu.
Além dos dois palcos que o festival tem apresentado, em edições anteriores,
este ano terá um terceiro palco, “Palco faz a tua cena” será um palco na zona do
campismo que irá funcionar nas horas mais paradas do festival dedicado a projetos emergentes quer de música como também de outro género de arte como
por exemplo recitais de poesia ou pequenas e simples performances teatrais.
Bilhetes desde 20 euros
O preço dos bilhetes diários é de 20 euros e o do passe para os três dias é 30
euros. A organização propõe ainda, por 40 euros, um pack que inclui um passe
geral e a t-shirt oficial do festival. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira online (bol.pt), nos locais habituais ou no site oficial (laurusnobilis.pt) e
Facebook facebook.com/laurusnobilismusic ) do festival.
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A 6 E 7 DE ABRIL, NO PORTO

A segunda edição do Lazy Cat Rock Fest realiza-se a 6 e 7 de abril no Metal Point, no Porto.
“Este festival nasce para criar uma oportunidade de showcase para bandas emergentes do
nosso underground rock e metal (e não só) que
merecem ter a melhor organização e condições
possíveis”, de acordo com a organização, a cargo
da Lazy Cat Productions & Management, uma
pequena produtora de eventos, representada
por Sandra Oliveira (vocalista de Blame Zeus).
Atuarão oito bandas no Lazy Cat Rock Fest,
quatro em cada um dos dois dias do festival. Na
sexta-feira abrirão o evento com Living Tales,
do Porto, seguidos de Scream of the Soul, um
projeto muito promissor de Famalicão. A seguir
tocam os HOST, com os já conhecidos músicos
da praça Augusto Peixoto (DOVE, Head: stoned,
entre outros) e Vera Sá (Head:stoned, entre outros). A fechar a noite os Blame Zeus, uma banda
também do Porto já com dois álbuns editados.
No sábado, o mais recente projeto de Marco Resende e Pedro Gonçalves - The Fuzz Dogz
- abre a festa, seguidos dos Dogma, que estão
neste momento a apresentar novo álbum. Os
You Dog! de Espanha são os convidados internacionais do evento e os Stonerust, de Lisboa,
fecham o festival com o seu thrash-metal-stoner
cheio de energia.
O bilhete diário tem o custo de 8 euros e o
passe para os dois dias tem um preço de 14 euros. As portas abrem às 22h e os concertos “começam impreterivelmente”, segundo a Lazy Cat
Productions & Management, às 22h30.

HORÓSCOPO

Carneiro

21.03 | 20.04

Não hesite quando tomar uma decisão e
vai conseguir ultrapassar os obstáculos.
No amor, a conjuntura mostra que está no
caminho certo, não comente muito a sua
vida privada com outras pessoas. Viverá
momentos bastante positivos. Se trabalha
por conta própria conseguirá dar um bom
impulso ao seu negócio. Na saúde não
se esqueça de si e da sua forma física,
tire alguns momentos para caminhar e
também para estar com amigos.

Caranguejo

22.06 | 22.07

Não se deixe levar por ilusões, a sua
intuição estará bastante apurada. Pense
duas vezes antes de agir. Terá um inicio
de mês confuso, mas para o final já terá
ultrapassado esta fase. No amor desconfianças em excesso podem levar a rupturas desnecessárias. No emprego conte
sobretudo consigo e evite pedir favores,
você próprio tem todas as capacidades
para resolver os problemas que possam
aparecer e terá evoluções. Na saúde terá
dificuldades em dormir, faça uma gestão
rigorosa de horários.

Balança

24.09 | 23.10

Touro

21.04 | 21.05

Estará com dificuldades em tomar
decisões, não tenha medo de avançar.
No sector sentimental podem surgir
alguns desentendimentos e falta de
compreensão devido à sua insegurança,
mas não há nada a temer, mostre-se maia
seguro dos seus sentimentos. No sector
profissional podem surgir propostas
algo vantajosas, mas este não é o melhor
mês para tomar decisões e fazer opções,
podem surgir novos factos que devem ser
bem analisados. Na saúde tendência a
constipações e alergias.

Leão

23.07 | 23.08

Terá um mês de boas energias em que
tudo se desenrolará naturalmente e sem
grandes problemas, a palavra de ordem
é descontração. Aproveite o tempo livre
para descansar. No amor tudo estará
tranquilo, viva com descontração mas
sempre atento às necessidades do seu
parceiro. Programe um fim-de-semana
diferente durante junho. Economicamente não são de prever alterações à
situação atual. No emprego valorize mais
o trabalho de equipa. Na saúde evite terapias caseiras para tratar problemas.

Escorpião

24.10 | 22.11

Será um mês marcado por novidades e
acontecimentos positivos. A reflexão vai
permitir chegar aos objetivos pretendidos. Uma nova relação pode começar,
investa nela, mas de forma discreta. No
emprego não se entregue a novos projetos ou investimentos sem ter garantias
de que é possível ir até ao fim, faça tudo
por escrito de forma a evitar imprevistos.
É uma boa altura para investimentos e
para organizar documentos e contas.
Faça exames médicos gerais.

Mostre mais força de vontade e determinação, a partir de maio conseguirá dar
a volta por cima e viverá o resto do mês
com mais estabilidade. Terá de fazer
alguns sacrifícios pelo seu parceiro,
nomeadamente em termos de disponibilidade de tempo, esteja mais atento às
necessidades de quem está consigo. Se
está sozinho dê novas oportunidades ao
seu coração. Economicamente prevê-se
estabilidade, não surgirão surpresas.
Para se manter mais saudável tente fazer
algum exercício físico.

Capricórnio

Aquário

22.12 | 20.01

Abril trará muitas dúvidas e inseguranças, não dê grande importância a
opiniões de terceiros. Os caminhos mais
fáceis não serão a melhor opção. Vai
sentir-se muito apaixonado. Aceite com
alegria o que lhe dão e retribua. Se está
sozinho não passará despercebido, saia
com os seus amigos e conheça pessoas
novas. Economicamente é um bom mês
para quem pensa em fazer aquisições
para a casa. Na saúde estará muito
sensível aos ambientes, evite elevadores.
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21.01 | 19.02

A partir do dia 15 de abril terá fortes
oportunidades para mostrar o que querer
e acima de tudo para conseguir o que
deseja. Estão favorecidos novos relacionamentos, não se agarre a relações do
passado. Olhe em frente e siga a sua vida
pensando que merece ser feliz. No emprego não deixe nada por terminar, pois
tendem a surgir novas tarefas que serão
mais aliciantes e para as quais terá de ter
tempo disponível. Na saúde tendência ao
surgimento de dores nos ossos.
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Gémeos

22.05 | 21.06

Em abril sentirá uma grande capacidade
de ação, obterá importantes avanços,
principalmente a nível profissional. No
amor não terá problemas, estará estável e
seguro quanto aos sentimentos que ambos sentem. Se está só não fique em casa,
saia e aproveite momentos agradáveis,
quem sabe se o amor lhe vai fazer uma
surpresa. No emprego vai conseguir
brilhar e ser mais forte devido à rapidez
com que dará resposta a situações mais
complicadas que vão surgir. Na saúde
previna estados de cansaço.

Virgem

24.08 | 23.09

Maio será um mês muito propício a mudanças que até podem ser definitivas, aja
com prudência e informe-se dos factos.
Os relacionamentos vão atravessar ao
longo de abril por momentos de afastamento que servirá para pôr os pensamentos e os sentimentos em ordem. No
emprego não terá nenhum obstáculo ao
progresso, estabeleça novos objetivos
de imediato para continuar a evoluir!
Economicamente evite investimentos
arriscados, faça tudo com segurança. Já
experimentou natação? É uma boa altura.

Sagitário

23.11 | 21.12

Abril será bastante favorável, com
evoluções em todos os sectores da sua
vida fazendo com que se sinta feliz e realizado. No sector sentimental se tem algo
a pedir ou a dizer esta é a melhor altura
para o fazer. Entregue-se à paixão para
viver este momento com alegria e felicidade. No emprego não deixe que as suas
ideias se fiquem apenas pelo pensamento, ponha-as em prática, pois os resultados serão bastante positivos. Na saúde
tendência a problemas de estômago

Peixes

20.02 | 20.03

Tendência a conhecer novas pessoas
que podem alargar os seus horizontes.
Aproveite estas pequenas oportunidades
que servem para evoluir e crescer. No
amor terá evoluções surpreendentes
e agradáveis que levarão a momentos
intensos e de paixão. Se está sozinho
conhecerá muitas pessoas ao longo deste
mês. Economicamente terá altos e baixos
ao longo de junho, mas nada que lhe traga
dificuldades. Na saúde é uma boa altura
para fazer exames médicos.

