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Destaque
Vídeo
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Escola Segura”
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Religião
Santo António
“Amando como ele
amou, ninguém à
volta de vós se sentirá
marginalizado”
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Guimarães inova
no transporte urbano
Guimarães é a primeira cidade do país a ter um autocarro urbano
100% elétrico produzido em Portugal. A Arriva Portugal (Norte),
através dos TUG, colocou um e.City Gold, da CaetanoBus, ao serviço
na linha Cidade, que percorre o centro histórico do berço da nação.
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Roteiro Gastronómico
Do chef Jorge Peres
Lab253, em Braga,
democratiza cozinha
de autor!
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Vamos à Praia
Serviço permite aos utilizadores poupar
dinheiro, já que é a forma mais económica
de ir para a praia comparativamente
todos os custos de utilização de outros
meios, nomeadamente o automóvel.
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Sabores
Férias
Dicas de receitas
saborosas para a praia
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NOTÍCIAS

São Bento
da Porta Aberta
Uma vez mais a ligação a São Bento da
Porta Aberta está especialmente facilitada.
Até 9 de Setembro, ao sábado ou domingo,
ir a São Bento permite-se a partir de diversos locais. Seja Fafe, Taipas, Guimarães e até
mais longe.
Como é habitual há horários disponíveis
nas lojas Arriva, ou no site da empresa em
www.Arriva.pt.
Também neste serviço, se é idoso e portador de passe válido, só paga a partir de Arosa.
Aproveite e passe um dia magnifico em
São Bento, viajando na Arriva.
Importante notar que nos dias assinalados
no horário e que variam entre junho e agosto, quem vá em peregrinação de madrugada,
pode contar com regresso a Guimarães, por
Arosa e São Torcato, ou via Taipas.

Passe Idoso TUG

Passe Elétrico

Os Passe Idoso dos TUG - Transurbanos de Guimarães, apresenta um novo e
extraordinário benefício para os seus utilizadores.
No serviço Rápido, VAMOS À PRAIA,
tendo o passe válido no mês da viagem a
ida e volta fica só por quatro Euros.
O bilhete só pode ser comprado no autocarro em que viaje para a central, independentemente do local de entrada. Por
exemplo, entra num autocarro da Arriva
que vá para a Central de Camionagem,
mostra o passe como é hábito, e pede a
esse condutor o seu bilhete de ida e volta
para a Póvoa de Varzim.
Se estiver num local que não compense vir a Guimarães, então também pode
usar a carreira normal em qualquer ponto, beneficiando do mesmo valor.

Os TUG - Transurbanos de Guimarães,
criaram um novo título de transporte nos
Transurbanos de Guimarães - Transportes
Públicos, Ld.ª. Chama-se Passe Elétrico e
é um passe mensal, válido exclusivamente na linha da cidade.
O Passe tem um custo mensal de 17
euros e vem beneficiar todos aqueles que
utilizam a Linha Cidade em particular em
deslocações regulares.
Entretanto, apresenta a nova imagem
do passe TUG, uma imagem inovadora
com tons e design moderno.

Benefício adicional
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T

erá notado que esta edição do seu Arriva Jornal é mais volumosa que o habitual. Isto deve-se ao fato de incluir um
extenso caderno especialmente dedicado ao primeiro autocarro elétrico standard a operar em Portugal, o qual nos
orgulhamos de ter em operação desde o passado mês
de abril na nossa empresa TUG - Transportes Urbanos de Guimarães.
São várias as razões pelas quais consideramos que
este aspeto da nossa vida empresarial merecia um
destaque muito especial.
Para além do atrás referido, que nos permitiu
sermos uma vez mais pioneiros na inovação, este
autocarro é também o primeiro fabricado pela CaetanoBus a entrar em operação efetiva o que, naturalmente, por se tratar de uma iniciativa da indústria
Portuguesa também a todos nós enche de orgulho.
Mas, quiçá mais importante que tudo, significa a
nossa aposta na contribuição para a estratégia de fazer o caminho de tornar Guimarães cada vez mais
verde, estratégia esta em boa hora definida pela Câmara Municipal de Guimarães, e também na nossa
colaboração para o desenvolvimento de um sistema
de tração – a eletricidade – muito mais amiga do ambiente, atitude fundamental para a preservação do
planeta.
Efetivamente, como estou convencido e tenho
dito publicamente, a mobilidade elétrica é o futuro mas ainda não é o presente! Isto fica a dever-se
a contingências técnicas (que, fundamentalmente
se prendem com a capacidade das baterias) e económicas devido ao custo da solução, que, numa abordagem económica, ainda inviabiliza a possibilidade
de maior envolvimento com esta tecnologia. Todavia
entendo que, sempre que possível, todos nós devemos dar o nosso contributo para que esse desejado
futuro chegue mais rapidamente.
E foi com base nesta convicção que na Arriva procuramos um caminho que nos permitisse uma vez
mais sermos parte do grupo de pioneiros numa área
fundamental para a humanidade. Conseguimos fazê-lo identificando na nossa operação dos TUG uma linha que, por se desenvolver exclusivamente no centro
da cidade, apresentava condições ideais para se tornar
numa espécie de laboratório de teste tanto para nós
enquanto operadores, como para os fabricantes dos
inovadores veículos pois, operando numa zona limitada, conseguia-se enquadrar bastante bem a autonomia disponível com a necessidade operacional.
A aquisição do autocarro foi apoiada por fundos
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comunitários através do programa operacional PO
SEUR, o que permitiu que a diferença do valor de investimento quando comparado com a aquisição de
um veículo diesel fosse substancialmente reduzida e,
assim, pudesse ser concretizada.
Estamos no verão, que este ano tem tardado a afirmar-se, mas, agora que estamos a iniciar os meses
habitualmente mais usados para as férias dos Portugueses, espera-se que, para bem de todos, acabe por
se tornar uma estação de excelência. Estou certo de
que todos concordarão comigo na afirmação de que,
por melhor que o tempo se comporte em termos de
condições meteorológicas, o verão e as férias nunca
serão bons se voltarmos a ter desgraças como as vividas no ano transato. Naturalmente quero referir-me
com especial ênfase aos incêndios de tão nefastas
consequências que ocorreram e desejar que nada
semelhante se repita, aproveitando para lembrar a
memória daqueles que partiram em consequência
dessas catástrofes e também, uma vez mais, enaltecer a atividade das corporações de Bombeiros e seus
corpos constituídos por mulheres e homens que dão
o melhor de si, em favor da segurança de todos nós.
Na firme esperança de que nada de grave aconteça, o nosso voto vai para que, todos e cada um, consigam um pleno gozo das suas férias sendo que, da
nossa parte, uma vez mais preparamos serviços especiais sob a marca VAMOS À PRAIA, que permitem
uma alternativa francamente económica para aqueles que, originários de localidades servidas pela nossa rede, pretendam desfrutar das condições ímpares
da costa atlântica da nossa região, nomeadamente
das muito aprazíveis praias da Póvoa de Varzim e de
Vila do Conde e, naturalmente, esta edição do jornal
dedica especial atenção a esse tema.
Muitos outros são os temas do jornal, que procuramos fazer diversificado com o intuito de lhe proporcionar uma leitura agradável. Permita-me, no
entanto, chamar a sua atenção para a parte religiosa
com ênfase no Santo António, um dos Santos mais
venerados no nosso País e cuja evocação é o motivo das festas populares de várias localidades, com
maior expressão na nossa região em Vila Nova de
Famalicão.
A todos quantos nesta ocasião gozam os seus
períodos de merecidas férias, nomeadamente aos
jovens estudantes, os nossos votos de que tudo lhes
corra da melhor forma possível.
A si, Leitor, Cliente e Amigo o nosso muito obrigado.

UNIVERSO ARRIVA
texto Marco António Lindo
fotografia D.R.

Vamos
à Praia

E

uma vez mais temos o serviço mais popular do verão na estrada. Desde o dia
10 de junho que o Vamos à Praia nos
leva até à Póvoa de Varzim.
O âmbito social é sempre uma preocupação, por isso todos os anos algo
novo surge ou é complementado. Este ano os portadores de Passe Idoso TUG têm a possibilidade de
adquirir um bilhete de valor especial, comprando-o
logo que entram num autocarro Arriva que vá a caminho da Central de Guimarães, evitando que tenha
que o comprar na bilheteira; este bilhete só se vende
nos autocarros.
Pensionistas ou reformados, apresentando cartão de Pensionista ou reformado podem viajar até à
Póvoa de Varzim ou Vila do Conde, comprando um
bilhete em que o custo do regresso é grátis.
Quem tenha um passe da Arriva, ou dos TUG Transurbanos de Guimarães ao viajar para a Póvoa

de Varzim beneficiam do mesmo valor; regressam
gratuitamente.
O benefício para os estudantes abrange qualquer
grau de ensino sem limite de idade. Chega é ter um
cartão de estudante válido. Para ir e voltar à Póvoa
chega apresentar um cartão que de um estabelecimento de ensino que prove que o seu portador é
estudante. Também neste caso, no bilhete de ida e
volta só se paga a ida sendo a volta grátis.
Todos estes benefícios são um exclusivo dos serviços Vamos à Praia 2018.
Os horários de todas as carreiras estão disponíveis
no site, ou nas bilheteiras e postos de informação.
O Vamos à Praia permite aos seus utilizadores
poupar dinheiro, já que, na maioria dos casos, é a
forma mais económica de ir para a praia quando
se contabilizam comparativamente todos os custos
da utilização de outros meios, especialmente o automóvel.

Ninguém para a CrossCountry

N

a sexta-feira 29 de junho, a CrossCountry alcançou seu maior número de vitórias consecutivas numa cerimónia
de atribuição de prémios.
Nos prestigiosos Peer Awards, o júri
é normalmente composto por elementos que venceram edições anteriores. A atribuição
dos prémios decorreu em Londres, na loja Fortnum
& Mason em Piccadilly.
A CrossCountry criou uma parceria com a UK
Scouts Association, a Associa Britânica de Escuteiros
para criar uma ação conjunta para promover a segurança e a responsabilidade dos jovens nas estações
de comboio ou ao viajarem neles.
Neste concurso estavam lado a lado com outras
iniciativas também de carácter social marcas como
Coca Cola, a ITV, a Ocado e os grupos bancários do
Barclays, Lloyds e HSBC. A CrossCountry venceu este
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prémio na classe Segurança.
Entretanto, noutro segmento que contemplava
a categoria Responsabilidade Corporativa, a CrossCountry ganhou o prémio “Educando a Comunidade”.
Mas não se ficou por aqui, porque ainda foi o
vencedor geral por “Corporate Responsibility 2018”,
recebeu o “Judges Award for Inspiration” e, para concluir em grande, recebeu ainda o titulo de “Overall
Winner 2018”, vencedor global do ano de 2018.
Falando após o evento, o diretor comercial da
CrossCountry, Ben Simkin, disse que: “Este foi um
ótimo resultado para CrossCountry e para os Escuteiros do Reino Unido”, destaca não apenas a grande iniciativa promotora de Segurança Pessoal, como
refere o tremendo potencial que tem para ajudar jovens referindo que “as gerações reconhecem que os
caminhos de ferro, os comboios em geral, não são
um parque de recreio.”

Especialmente em férias
use a pulseira

“ESTOU AQUI!”
fonte Polícia de Segurança Pública
fotografia D.R.

MAIS INFORMAÇÕES
T. 218 111 087
estouaqui@psp.pt
www.psp.pt
www.estouaquiadultos.mai.gov.pt

E

specialmente nesta altura de férias e, como
queremos que desfrute em pleno da praia
e dos passeios que pode fazer com a Arriva, aproveitamos para lembrar que existe
um programa de segurança, pensado para
crianças até aos 10 anos e adultos que necessitem de especial atenção. Tome nota destes dados e requisite este serviço, não custa nada e vale a pena. Assim,
nunca irá perder alguém que ama.
A Polícia de Segurança Pública tem um programa
para crianças e adultos, que os identifica caso se percam.
O Programa ESTOU AQUI!® foi desenhado para que
nunca perca um momento da presença dos seus filhos e
de adultos mais vulneráveis.
A pulseira ESTOU AQUI!®, foi desenvolvida com elevados padrões de qualidade. Os testes realizados permitem
assegurar que o tecido está preparado para aguentar até
12 meses sem perder qualidade.
A pulseira é constituída por uma fita em tecido que contém um código alfanumérico e a inscrição “Call/ LIGA 112”.
A pulseira é pessoal e intransmissível. Em caso de renovação será sempre necessário preencher o formulário.
Para adquirir uma pulseira deverá fazer o registo prévio e, em seguida, deslocar-se à esquadra escolhida para
levantar e ativar a mesma.
Crianças
Todas as crianças dos 2 aos 10 anos de idade podem e devem usar pulseira. Podem ser facultadas, excecionalmente,
pulseiras para crianças de idade inferior a 2 anos se estas
forem, comprovadamente, capazes de andar sozinhas.
Este programa tem duração até 31 de maio de 2019.
As pulseiras podem ser requisitadas pelos pais das
crianças ou por instituições, como escolas, infantários,
Campos de férias...).
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Adultos
A Polícia de Segurança Pública tem por missão constitucional e legal defender a legalidade democrática e
garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos,
garantindo designadamente as condições de segurança
que permitam o exercício dos direitos e liberdades e o
respeito pelas garantias dos cidadãos, bem como garantir a ordem e a tranquilidade públicas e a segurança e a
proteção das pessoas e bens.
No âmbito da sua missão e de acordo com a visão existente, a PSP identifica a necessidade de garantir a segurança de adultos que, pelas mais variadas razões, podem
sofrer alguma desorientação na via pública, no sentido
de colmatar essa vulnerabilidade.
O programa Estou Aqui Adultos foi pensado para proteger e dar apoio a quaisquer adultos que possam vir a
ser encontrados na via pública em estado de especial
vulnerabilidade, permitindo a sua correta identificação
e o contato célere com um familiar. O primeiro contato
é muitas vezes crítico e a urgência com que a pessoa é
identificada, pode fazer toda a diferença, sendo dever da
Polícia procurar todas as alternativas para que esse processo seja rápido, simples e seguro.
O Programa tem longevidade de dois anos. Ao final
desse período os interessados devem fazer novo registo e
levantar nova pulseira.
O pedido pode ser feito pelo próprio utilizador, através da opção Pedido pelo(a) Próprio(a), ou por um terceiro através da opção Pedido Instituição/Cuidador.
As instituições que queiram aderir ao programa podem fazer um só registo para vários utilizadores. Para tal
devem utilizar a opção Pedido Instituição/Cuidador e indicar que se trata de um pedido de instituição.
Qualquer alteração de dados terá de ser solicitada por
escrito, para o endereço eletrónico estouaqui@psp.pt.
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fotografia D.R.

Jo Humphries e
Gianbattista Lazzarino
visitam Portugal

J

o Humphries, Accelerate Implementation
Director, e Gianbattista Lazzarino visitaram
Portugal no passado dia 11 de Abril.
Esta visita inseriu-se no âmbito da implementação do blueprint do projeto “Accelerate
– Fuel Efficiency Hothouse”, e teve por objetivo discutir de forma detalhada as suas implicações
nos negócios em Portugal.
Assim, os visitantes tiveram oportunidade de conhecer de perto o trabalho já desenvolvido em Portugal nesta vertente, tendo verificado o seu alinhamento com as conclusões consignadas no blueprint,
nomeadamente no que diz respeito à recolha de dados, monitorização e comunicação.
Tivemos imenso prazer em acolher a visita da Jo
e do Gianbattista, a qual nos permitiu evidenciar o
trabalho desenvolvido pela equipa, e dos progressos
já alcançados em Portugal no sentido de tornar o Driving Arriva um sucesso

Seminário

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
E MULHERES

A

TST foi convidada pela Embaixadora
do Reino Unido em Portugal, Kirsty
Hayes e Vanda Bandeira, responsável
pela Formação e pelo Programa Arriva
Graduates, representou a empresa.
O seminário decorreu no dia 30 de
maio de 2018 e foi organizado pelas mulheres Embaixadoras, com representação em Portugal, 25 no total,
com o patrocínio do Senhor Presidente da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.
Esta iniciativa teve como objetivo discutir os desafios e oportunidades da Transformação Digital e
o seu impacto relativamente às mulheres, as novas
perspetivas sobre o papel das mulheres na sociedade e educação e diversidade de género nas áreas
das Tecnologias de Informação e Comunicação. Os
oradores também compartilharam a sua experiência
como líderes e empreendedores em atividades não
tradicionais, salientando que a sua paixão e coragem
tiveram um papel fundamental nas suas conquistas.
As conclusões reforçaram a importância da área
tecnológica e digital na criação de novas oportunidades e reforço do papel das mulheres relativamente
aos negócios.
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texto Marco António Lindo
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II Concurso de Quadras
“A Mobilidade
e as Festas Antoninas”

A

Arriva – Portugal Transportes
foi uma das patrocinadoras
dos prémios do II Concurso de
Quadras Antoninas, promovido pelo Pelouro da Mobilidade
e da Família da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
O concurso decorreu de 1 a 18 de junho,
tendo como mote “A Mobilidade e as Festas
Antoninas”, e foi um convite aos poetas populares a inspirarem-se nas Festas Antoninas
da cidade e, também nas que, um pouco por
todo o concelho de Vila Nova de Famalicão,
homenageiam o mais popular Santo português – Santo António.
A entrega dos prémios teve lugar no dia
22 de junho, pelas 21h30, na Casa do Território, no Parque da Devesa, daquela cidade,
integrada na “Noite do Conto e da Poesia”, um
evento realizado todos os meses pela Divisão
Municipal de Cultura e Turismo do município famalicense.
Manuel Oliveira, Presidente da Comissão
Executiva da Arriva Portugal, juntou-se aos
representantes do Município de Vila Nova
de Famalicão na entrega dos prémios, sublinhando o gosto que a empresa tem em colaborar nestas iniciativas e adiantando, ainda,
que a Arriva estará sempre disponível para
esta cooperação.
Segundo a organização, o número de quadras recebidas superou em algumas dezenas
o do ano transato, sendo salientada pelo júri
a criatividade dos poetas concorrentes e a
qualidade dos trabalhos.
O primeiro prémio, patrocinado pela Ar-

riva, foi atribuído à quadra nº 57, de Adélia
Sousa, que faz alusão ao passe sénior.
Diz assim:
“Se ter um burro outrora
Era sinal de poder
Ter Passe Sénior, agora,
É dar à vida prazer!”
O segundo prémio, igualmente patrocinado pela Arriva, foi para a quadra nº 42,
de Amândio Oliveira. Este concorrente prefere, nas Antoninas, correr atrás do brilho
de umas chinelas, explicando-o desta maneira:
Eu sou a graxa que deu
Mais brilho às tuas chinelas
E na rusga se perdeu,
Sempre a correr atrás delas!”
O “Voltas” também entrou nas voltas criativas da poesia popular, com a poetisa Filomena Fonseca, que recebeu o 3º prémio, atribuído à quadra nº 80, a confidenciá-lo assim:
Tenho pernas pequeninas
Já me custa andar a pé,
No “Voltas” às Antoninas
Vou sempre com o meu Zé!”
Este prémio foi patrocinado pela empresa
Transdev.
Foi ainda atribuído o “Prémio Casa das
Artes” – oferecido pela Casa das Artes de Vila
Nova de Famalicão, que foi para a quadra nº
55, de Lucília Sampaio, que acha que andar
no “Voltas”, pode ser uma diversão, mas com
o seu amor ao lado. Leia-se:

O “Voltas” as voltas dá,
Para nossa diversão.
Nele vai o meu amor,
Na maior da reinação.
Sendo a poesia popular a mais musical e
ritmada, era inevitável nesta “Noite do Conto
e da Poesia” não haver música: o talento dos
irmãos Simão e Margarida Carneiro, ele no
violoncelo e ela no violino, encantou os presentes que, no final, se juntaram ao Grupo de
Braguesas do Liberdade Futebol Clube, para
cantar as mais genuínas músicas populares.
“No próximo ano as quadras populares
voltarão, porque já fazem parte das Festas Antoninas”, garantiu a vereadora do Pelouro da
Mobilidade, Sofia Fernandes, com quem o Arriva jornal falou, mostrando-se muito contente
com o brilho e sucesso das duas edições deste concurso de quadras que tem a Mobilidade
como tema, para um “casamento” perfeito com
a cultura, “abençoado pelo grande Fernando
de Bulhões, o nosso muito querido e popular
Santo António”. Os transportes públicos inspiraram ainda duas menções honrosas, que aqui
deixamos pela beleza que uma viagem imaginada pode proporcionar. Então dizem assim:
No autocarro viajou
Santo António bem instalado
Do preço também gostou
Pagou como reformado
Vou no “Voltas”, dar a volta,
A ver nosso património,
Vou à feira e ando à solta
Nas festas de Santo António.

PUB

A Arriva – Portugal
Transportes foi uma
das patrocinadoras
dos prémios do II
Concurso de Quadras
Antoninas
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ArrivaClick
O ArrivaClick será o
maior serviço deste
tipo no Reino Unido,
com potencial para
transformar milhares
de viagens.

U

ma questão que só é viável onde existe efetivamente um significativo número de utilizadores de transporte público. Liverpool
vai tornar-se na primeira cidade do Reino
Unido a colocar em serviço o ArrivaClick,
uma solução de mobilidade da Arriva UK
Demand-Responsive Transport (DRT).
O ArrivaClick será o maior serviço deste tipo no Reino Unido, com potencial para transformar milhares de
viagens. Acredita-se que o inovador novo serviço de mini
autocarros ajudará a resolver problemas de qualidade do
ar e congestionamento, incentivando a redução do uso do
automóvel.
O ArrivaClick combina a rentabilidade das viagens de
autocarro com a conveniência do trânsito personalizado e
oferecerá viagens determinadas pelos passageiros em toda
a cidade, após um piloto de um ano de sucesso em Sittingbourne, Kent.
A Arriva está também a trabalhar com a Merseytravel
para lançar o novo serviço “cashless” no final do verão,
inicialmente com seis autocarros de luxo, mas com vista
à execução de 25 veículos no verão de 2019. Isto torna-o
na maior operação comercial de Transporte “a pedido”. Os
passageiros podem “encomendar” e rastrear um autocarro
a partir do aplicativo, que também irá dizer-lhes o nome do
motorista, e permitir-lhes escolher o seu ponto de encontro, isto incluindo a reserva de um lugar.
A tecnologia sofisticada combina os algoritmos perfeitamente, permitindo avaliar os passageiros que viajam na
mesma direção, estabelecendo dinamicamente os veículos
em tempo real para poder operar a rota ideal para a viagem.
As rotas mais curtas e mais rápidas são calculadas, com
uma tarifa garantida, e informações em tempo real sobre
a hora de partida e chegada são fornecidas. Os passageiros
são então recolhidos e deixados pelo autocarro no ponto
escolhido.
A bordo, o ArrivaClick oferece acesso Wi-Fi gratuito,
pontos de carregamento e assentos de elevada qualidade.
A partilha de viagens tem a vantagem adicional de ajudar
a reduzir a poluição do ar e o congestionamento nas áreas
urbanas.
Steve Rotheram, Mayor de de Liverpool, disse: “Estou
comprometido em transformar a Região da Cidade de Liverpool tornando-a mais e acessível e conetável usando in-
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fraestruturas de qualidade. Oferecer serviços de transporte
público tem um papel fundamental nisso. As expectativas e
estilos de vida das pessoas estão a mudar e por isso precisamos continuar a modernizar e renovar nossa rede de transporte para atender a essas necessidades. Ao mesmo tempo,
devemos estar conscientes do impacto que a poluição e o
congestionamento têm sobre a cidade. Isso significa pensar
de forma mais criativa e fornecer serviços inovadores que
tragam benefícios tangíveis tanto para os passageiros quanto para o meio ambiente”.
Durante o projecto piloto em Kent, mais de 50% dos
clientes entrevistados mudaram do automóvel particular
para o ArrivaClick, com 61% dos clientes a usar o serviço
algumas vezes por semana ou mais. Foram 43% os que
adotaram o serviço para o deslocações diárias e a média
de utilizadores foi de 83%, com 9 desses 10 a afirmar que
recomendariam o serviço a um amigo.
Kevin O’Connor, Diretor Geral da UK Bus Arriva, disse:
“Os serviços de autocarros que prestamos em Liverpool são
utilizados por milhares de clientes todos os dias, e estamos
orgulhosos de irmos operar este novo serviço inovador e
complementar à cidade.
O ArrivaClick complementará o transporte público existente na região, oferecendo aos clientes mais opções para
usar o transporte compartilhado e temos grandes ambições
para tornar esse serviço flexível e responsivo, disponível
para milhares de outras viagens. Liverpool é uma cidade que
abraça novas ideias, por isso foi a escolha natural para nós.”
Matt Goggins, responsável pelo tráfego de autocarros da
Merseytravel, a entidade que gere o serviço em Liverpool,
acrescentou: “Estamos muito satisfeitos que a ArrivaClick
esteja pronta para iniciar o serviço em Liverpool. Um dos
principais objectivos da Merseytravel é tornar as viagens
sustentáveis uma escolha mais atrativa para as pessoas na
região da cidade de Liverpool. Ao oferecer uma nova maneira de usar o transporte público, a ArrivaClick realmente
apoia essa visão”.
John Irving, CEO do Liverpool John Lennon Airport
também acolheu este novo serviço. “Este novo esquema
inovador dará uma maior escolha de opções de transporte
público, não só para os passageiros que viajam para e do
aeroporto, mas também para os funcionários que aqui trabalham, ajudando a preencher as lacunas na prestação de
serviços dos autocarros existentes.”

UNIVERSO ARRIVA
texto Tamara Vannuys
fotografia D.R.

Arriva Holanda
instala 1.500
painéis solares

P

ensar além significa transformar um
telhado plano em uma fonte brilhante de energia natural.
Este ano, a Arriva Holanda está a
instalar 1.500 painéis solares em três
locais diferentes no norte, como parte da sua participação no “Destination Green”.
“Na Arriva, prestamos cada vez mais atenção
ao ambiente e sustentabilidade”, explica Jitze Hannema, coordenador de sustentabilidade da Arriva
Holanda. “Este é apenas um exemplo de como estamos a apoiar programa “Destination Green” dando
uso a recursos naturais e sustentáveis para aumentar a eficiência de nossos negócios.”
A instalação começa no fim deste ano. Os trabalhos terão lugar nas instalações da Arriva em
Meppel, Leeuwarden e Oosterwolde. Como explica Jitze, “os novos painéis vão gerar uma grande
quantidade de energia, fornecendo mais do que
suficiente para o nosso próprio consumo no local.
Qualquer energia excedente será usada por outros
escritórios. Esta é no momento a contribuição da
Arriva para um ambiente mais sustentável, com a
vantagem de promover um retorno contínuo do investimento.
“Além do investimento em painéis solares, toda
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a eletricidade que a Arriva Holanda usa para o funcionamento dos seus comboios elétricos já é atualmente gerada por moinhos de vento.”
“Também utilizamos iluminação LED em nossos
escritórios e garagens, equipados com detectores
de movimento para que não haja desperdícios desnecessários. Nossos motoristas também utilizam o
sistema Energy Safe Driving nos autocarros eléctricos, o que torna o trabalho mais fácil e a viagem dos
clientes mais tranquila!”
Não pode ter escapado à atenção de ninguém de
que o compromisso da Arriva com o meio ambiente, a sustentabilidade e sua contribuição para um
mundo que permanece saudável para as gerações
futuras está em toda parte.
Como Jitze diz: “Espero que todos entendam o
seu papel em trabalhar juntos como uma equipe
para contribuir com este compromisso.”
Rendimento esperado
– Parque de autocarros de Oosterwolde:
145.000Kwh por ano rendimento - 596 painéis;
– Parque de manutenção de Meppel: 263.000 Kwh
por rendimento anual - 1052 painéis;
– Leeuwarden 6.600 Kwh por rendimento anual 24 painéis.
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DOSSIER MOBILIDADE ELÉTRICA
texto Flávio Sousa e Susana Marvão
fotografia Ernesto Fonseca, Jaime Machado e Marco António Lindo

Futuro do
transporte urbano
começa
em Guimarães
10
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Cofinanciado
pelo Programa
Operacional de
Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de
Recursos, PO SEUR

G

uimarães é a primeira cidade
do país a ter um autocarro urbano 100% elétrico produzido
em Portugal.
A Arriva Portugal (Norte),
através dos TUG, colocou um
e.City Gold, da CaetanoBus, ao serviço na linha Cidade, que percorre o centro histórico
do Berço da nação.
“É um orgulho para nós apresentarmos o
primeiro autocarro elétrico urbano standard
de 12 metros produzido em Portugal que opera
no nosso país, levando a que Guimarães seja,
uma vez mais, uma cidade pioneira na adoção
de medidas de sustentabilidade ambiental,
desta vez na mobilidade urbana”, afirmou, na
apresentação do veículo realizada em Guima-

rães, Manuel Oliveira, presidente da comissão
executiva da Arriva Portugal Norte. O evento
integrou uma viagem de autocarro entre a sede
da Arriva e a Câmara Municipal, local onde foram proferidos os discursos dos representantes das entidades envolvidas no projeto.
O Elétrico de Guimarães, como Manuel
Oliveira, carinhosamente, apelida o veículo,
representa um investimento de 508 mil euros
dos TUG, comparticipado em 200 mil euros a
fundo perdido pelo programa PO SEUR, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo
de Coesão Ambiental.
Os TUG dão, assim, o seu contributo à mudança de paradigma no que toca ao ambiente,
corporizada pela candidatura de Guimarães a
Capital Verde Europeia de 2020.
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DOSSIER MOBILIDADE ELÉTRICA
texto Flávio Sousa
fotografia Ernesto Fonseca e Marco António Lindo

Caetano e.City Gold
tem 150 km de autonomia e é
carregado duas vezes por dia

O

e.City Gold, que passa a servir a linha
Cidade, em Guimarães, foi produzido
em Portugal pela CaetanoBus, caracteriza-se pela unidade motriz elétrica, sem recurso a qualquer motor
auxiliar a combustão, e conjunto de
baterias de apoio, que lhe permitem uma autonomia
de 150 km.
É carregado duas vezes por dia, uma vez à noite
e outra a meio do dia. Para assegurar o carregamento das baterias durante a operação, o Município de
Guimarães disponibiliza um posto de carregamento
rápido na Estação Central de Camionagem. Também
desenvolvido em Portugal, pela Efacec Electric Mobility este equipamento, modelo QCBus, permitirá o
funcionamento contínuo do autocarro elétrico diariamente, tendo na potência instalada, 150 kW, a sua
principal particularidade.
O QCBus é, para já, o único equipamento instalado em Portugal com estas características, representando um investimento de 37 mil euros, não comparticipado. “A mobilidade elétrica objetivo estratégico
da CMG, sendo o posto de carregamento rápido uma
valência e um incentivo a que outros operadores de
transporte público disponibilizem no futuro veículos
de transporte público de passageiros elétricos e ou
híbridos plug-in, associados a carreiras regulares”,
indica a nota de imprensa da autarquia vimaranense.
O autocarro Caetano e.City Gold tem piso rebaixado e oferece acesso para pessoas com mobilidade
condicionada. Destaque ainda para o wi-fi gratuito,
que será, progressivamente, implementado nos restantes autocarros da frota.
Frota TUG com idade inferior à média
A TUG by Arriva dispõe de uma frota de 30 autocarros com uma idade média de nove anos (o veículo
mais antigo tem 15 anos), o que é quase metade da
frota nacional, cuja idade média é de 16 anos. Nos
últimos três anos, a empresa procedeu à substituição
de 23 dos seus autocarros.
A frota atual dos TUG está totalmente está dotada
de ar condicionado, tem piso rebaixado e 93% dos
seus autocarros (28 em 30) têm rampa de acesso para
pessoas com mobilidade reduzida.
A linha Cidade, na qual o Elétrico de Guimarães
opera é um sucesso. Foram introduzidas novas tarifas, nomeadamente a introdução do passe Elétrico,
no valor de 17 euros mensais e para utilização exclusiva desta linha. Também foram introduzidos bilhetes de dia, bilhete de horário e de família (este para
o fim de semana).
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Jorge Pinto, CEO da CaetanoBus, garante

“Autocarro elétrico
é viável”

O

projeto da entrega do e.City Gold foi
mais um passo da CaetanoBus para
comprovar a viabilidade da tecnologia,
de acordo com o CEO da empresa, Jorge Pinto. “Quero agradecer à Câmara
Municipal de Guimarães, à Arriva e ao
senhor secretário de Estado a oportunidade que nos
deram de podermos ter alguns ‘showcases’ com a nossa tecnologia para mostrar aos nossos clientes que um
autocarro elétrico é viável, funciona e em termos operacionais será mais competitivo do que um autocarro
diesel”.
O executivo contou aos presentes que, há dois anos,
teve oportunidade de falar com o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, e transmitir
o desejo de haver em Portugal casos que pudéssemos
usar para termos uma montra para a tecnologia, que
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foi, maioritariamente, desenvolvida com o contributo
da tecnologia nacional. “É como faz qualquer fabricante em qualquer país”, realçou Jorge Pinto. “Isto
veio, felizmente, a acontecer”.
O CEO da CaetanoBus deu conta que a empresa
começou, “desde muito cedo”, conversações com a
Câmara Municipal e a Arriva “porque Guimarães apareceu como a primeira cidade em experimentar a tecnologia. Aliás, esteve aqui um autocarro em demonstrações. E acabou por concretizar-se a primeira venda
aqui”.
Jorge Pinto explicou que há mais encomendas do
autocarro elétrico, mas que Guimarães foi berço da
primeira unidade. “Já temos outros autocarros produzidos e outros em produção, mas a primeira unidade
saída da produção em série é este autocarro entregue a
Guimarães”, afirmou o CEO da CaetanoBus.

jornal

DOSSIER MOBILIDADE ELÉTRICA
texto Flávio Sousa
fotografia Ernesto Fonseca e Marco António Lindo

Manuel Oliveira, Arriva Portugal Norte, salienta

“É um orgulho”

O

rgulho. Numa palavra, é assim
que se resume o sentimento do
presidente da comissão executiva
da Arriva Portugal Norte, Manuel
Oliveira, sobre Guimarães ser a
primeira cidade do país a ter um
autocarro urbano 100% elétrico produzido em
Portugal. “É um orgulho para nós apresentarmos
o primeiro autocarro elétrico urbano standard de
12 metros produzido em Portugal que opera no
nosso país, levando a que Guimarães seja, uma
vez mais, uma cidade pioneira na adoção de medidas de sustentabilidade ambiental, desta vez
na mobilidade urbana”, afirmou o executivo na
sessão solene de apresentação do Caetano e.City
Gold, na Câmara Municipal de Guimarães, realizada no passado mês de março.
“É um motivo de imensa de satisfação para os
TUG, uma empresa de capital 100% privado do universo Arriva, terem oportunidade de, uma vez mais,
dar o exemplo na inovação, através da aquisição deste autocarro e colocá-lo ao serviço de Guimarães”.
Antes, o líder da da Arriva Portugal Norte havia
começado o seu discurso a agradecer a presença
de várias entidade e pessoas, a começar pelo secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José
Mendes. “Agradecemos a presença do senhor
secretário de Estado nesta apresentação, que engradece a cerimónia e reconhece a proatividade
dos agentes económicos que, entendendo a necessidade de, tão rapidamente quanto possível,
empreenderem a mudança para o uso de equipamentos amigos do ambiente, se tornam pioneiros
na adoção de práticas que contribuam para que
sejamos capazes de alcançar o desígnio nacional
e municipal de passarmos a viver num ambiente
muito mais saudável e sustentável”, disse.
“Honra-nos muito também a presença porque,
não sendo capazes de separar a função da pessoa
que o senhor secretário de Estado desempenha,
temos connosco o senhor professor José Mendes,
pessoa que, ao longo da sua carreira, muito tem
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contribuído para o desenvolvimento da região e
de nova forma de olha e pensar o nosso quotidiano”, salientou no seu discurso Manuel Oliveira.
A mesma fonte enalteceu ainda a figura de
Salvador Caetano. “Orgulhamo-nos de reconhecermos o valor da investigação e desenvolvimento
nacional, neste caso corporizado na CaetanoBus.
Tive o prazer de conhecer o senhor Salvador Fernandes Caetano, talvez eu tivesse sete ou oito anos
de idade. Era um homem de grande visão. Parabéns, pois os continuadores do grupo sabem honrar a sua memória.
Caminho difícil com passo seguro
Este investimento, no montante de 508 mil euros, recebeu uma decisão favorável de apoio comunitário no valor de 200 mil euros, através do
PO SEUR, no âmbito do Portugal 2020. Também
o carregador de 150 Kw da Efacec, instalado pela
Câmara Municipal de Guimarães (CMG), é fruto
da investigação e desenvolvimento nacional.
Manuel Oliveira recorda que a Arriva Portugal e a sua subsidiária TUG pautam a sua ação
por uma atitude de proximidade com as comunidades, pelo que, “como não podia deixar de ser,
envolveu-se desde a primeira hora no movimento
empreendido pela CMG de mudança de paradigma no que toca ao ambiente, neste caso corporizada pela candidatura a Capital Verde Europeia de
2020”.
Neste quadro, acrescentou a mesma fonte, a
introdução da eletricidade como força motriz dos
autocarros não poderia deixar de ser considerada e os TUG e a CMG começaram, desde logo, a
dialogar e a fazer caminho. “Sabíamos que esse
caminho não ia ser fácil e isso prendia-se, sobretudo, como ainda hoje se prende, se falarmos
num âmbito territorialmente mais alargado, com
a autonomia e o elevadíssimo custo de aquisição
dos veículos, cerca de três vezes o valor de uma
unidade diesel”.
O presidente da comissão executiva da Arri-

Corrêa de Sampaio, Manuel Oliveira, José Mendes, Domingos Bragança, Jorge Pinto e Pedro Silva

va Portugal Norte recordou, porém, que “a vontade
sempre foi capaz de mover obstáculos” e que essa
vontade era comum à empresa e à CMG, pelo que “lá
se foi fazendo o caminho, até ao dia de hoje [29 de
março], para se dar início a esta nova era”.
Empresa privada
O executivo deu, depois, conta aos presentes de
que Guimarães tem, desde há seis décadas, uma empresa de transportes urbanos, hoje conhecida como
TUG e pertencente à Arriva, que foi sempre “totalmente privada, desenvolvendo a atividade sem nunca ter recebido do Estado português, da autarquia ou
de qualquer outro organismo qualquer tipo de subsídio ou indeminização compensatória à exploração
de serviço público que presta”.
No presente, a empresa opera 19 linhas e transporta todos os anos 3,7 milhões de passageiros, percorrendo 1,89 milhões de quilómetros. Mercê da sua
relação de cooperação com os operadores interurbanos, desde há muitos anos que os TUG apresentam
aos clientes um leque de tarifas que permitem e incentivam as deslocações intermodais. “Destaque para
a existência de um título combinado para clientes
das interurbanas, para um título de todos os titulares dos passes de qualquer operador rodoviário com
destino a Guimarães poderem usar gratuitamente a
linha Cidade e de existir um passe de valor reduzido,
14 euros, que permite aos reformados e maiores de
65 anos a deslocação em qualquer operador no concelho, sendo que a CMG apoia individualmente cada
um desses cidadãos, pelo que cada utilizador paga
apenas oito euros pelo passe”, afirmou.
Os TUG dispõem de uma frota de 30 autocarros.
O mais antigo tem 15 anos e a frota tem uma idade
média de nove anos. “Isso, também nesse aspeto,
coloca a empresa numa das melhores posições do
país”, salientou Manuel Oliveira. Nos últimos três
anos, a TUG procedeu à substituição de 23 dos seus
autocarros, tendo hoje uma frota muito padronizada
em que, sem ser obrigatório por lei, a totalidade dos
autocarros está dotada de ar condicionado, tem piso

rebaixado e 93% (28 dos 30 autocarros) têm rampa de
acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
O novo autocarro, o Elétrico de Guimarães, vai operar na chamada linha da Cidade, que por operar exclusivamente na área urbana, tem tido muito crescimento
da procura: esta quase quadruplicou desde 2010 até ao
presente. Passou de 57 mil para 200 mil viagens.
A Arriva Portugal Norte, unidade de negócio do
grupo DB, “orgulha-se de inovar uma vez mais”, através da colocação ao serviço deste autocarro elétrico
na sua subsidiária TUG. “Isto representa mais um
marco de cooperação que mantemos com as autoridade locais, cooperação essa que desejamos que seja
cada vez mais profícua”.
Num momento em que as autarquias têm em mão
a definição das redes, em nome do grupo Arriva, Manuel Oliveira colocou à disposição o conhecimento
do grupo e manifestou abertura para que se realizem visitas às operações do grupo em toda a Europa.
“Operamos todo o tipo de transporte de passageiros,
nos moldes rodoviário, ferroviário e fluvial e em todo
o tipo de regime de concessão até hoje conhecidos”.
O presidente da comissão executiva da Arriva Portugal Norte fechou o seu discurso com uma nota um
pouco mais pessoal. “Ontem, dia 28 de março, comemoraram-se 92 anos da fundação de uma das empresas que faz hoje parte da Arriva Portugal. O meu pai,
tinha então 16 anos, comprou o primeiro autocarro
e fundou, em Garfe, Póvoa de Lanhoso, uma empresa”, disse Manuel Oliveira, antes de salienta que, “na
mesma época”, cenário semelhante ocorreu em todo
o país, com a criação de empresas de transporte.
“Quer isto dizer, senhores secretário de Estado e
presidente da Câmara, vão lá 100 anos, a mobilidade
de passageiros em transporte rodoviário em Portugal
foi assegurada por estas empresas que, por sua iniciativa, foram definindo as redes e se substituíram
às entidade públicas, prestando um serviço público,
sem para isso, na generalidade dos casos, receberem
apoios. Isto vai acabar até ao dia 3 de dezembro de
2019, mas o capital de conhecimento acumulado não
pode ser desprezado”.
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É motivo de imensa
satisfação para os
TUG, uma empresa de
capital 100% privado do
universo Arriva, terem
oportunidade de, uma
vez mais, dar o exemplo
na inovação”

DOSSIER MOBILIDADE ELÉTRICA
texto e fotografia Marco António Lindo

Cronologia
do Elétrico de Guimarães
A cronologia do CaetanoBus e.city gold, o
autocarro 100% elétrico é hoje interessante
de seguir. Permite-nos reconhecer momentos
chave que acabam por ter, por consequência,
o facto de Guimarães ser o local onde em
primeiro lugar circulou um autocarro elétrico
“standard”, construído na íntegra por um
construtor nacional.

03.06.2016 O primeiro autocarro de testes chega às
instalações da Arriva

04.06.2016 Primeira

aparição e primeiras
viagens do e.city gold no
evento Green Weekend,
evento organizado
pelo Laboratório
da Paisagem com o
apoio do Município de
Guimarães

10.06.2016 Entra em serviço
experimental na Linha Cidade

2016

13.06.2016 A RTP vem a Guimarães para fazer
uma reportagem com o autocarro
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2017
22.09.2017 Está presente no Multiusos de Guimarães

na 1ª exposição MOVIDOS PELO FUTURO. Pela primeira
vez temos numa exposição exclusiva de veículos elétricos
um autocarro 100€ eléctrico.

24.09.2017 O 100% está “em palco” no concerto de

encerramento do MOVIDOS PELO FUTURO. No fim a
cantor Marco Génio junta a banda, mais o grupo de dança
do Estúdio Estela Novais, para a fotografia de grupo junto
ao autocarro

17.10.2017 O 100% elétrico experimental é equipado
com wifi grátis

19.03.2018 O

100% elétrico novo
é entregue nas
instalações da Arriva

27.03.2018 A decoração em vinil aprovada é aplicada. Pela
primeira vez aparece o nome O ELÉTRICO DE GUIMARÃES.

29.03.2018 Acontece a

apresentação pública do
novo autocarro que inclui
a receção a personalidades,
convidados e imprensa na
sede da Arriva Portugal
Norte, em Pinheiro, à qual se
seguiu uma Sessão Solene no
Salão Nobre da edilidade

24.04.2018 Primeiro dia de circulação oficial em serviço
regular do “Elétrico de Guimarães” na Linha Cidade
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PRIMEIRA CIDADE

a ter um autocarro elétrico
produzido em Portugal,
é Guimarães

“Há dois anos, aquando da nossa
candidatura à Capital Verde
Europeia de 2020, abraçámos o
caminho da sustentabilidade”
Domingos Bragança
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Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães

“O caminho
da sustentabilidade”
texto Flávio Sousa
fotografia Ernesto Fonseca
e Marco António Lindo

G

uimarães foi a primeira cidade a ter um autocarro
elétrico produzido em Portugal, pelo grupo Salvador Caetano, e a primeiros a ter um carregador vendido pela Efacec. Domingos Bragança, presidente
da Câmara Municipal de Guimarães (CMG), explica
que essa vitória é resultado de trabalho árduo.
Resulta de uma parceria muito bem conseguida e muito trabalhada com a “Arriva, a nossa concessionária do transporte
público urbano, que tem como rosto principal o senhor Manuel
Oliveira e a sua equipa. Este trabalho também foi sempre muito
acarinhado pelo senhor secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, e pelo Governo”, afirmou o autarca na cerimónia de apresentação do e.City Gold.
“Há dois anos, aquando da nossa candidatura à Capital Verde
Europeia de 2020, abraçámos o caminho da sustentabilidade”,
explicou Domingos Bragança.
Algo central na sustentabilidade é a mobilidade elétrica, de
acordo com a mesma fonte. “Precisamos de criar as infraestruturas necessárias para que essa mobilidade elétrica possa concretizar-se. Destaco as infraestruturas de carregamento rápido.
Para isso precisamos de criar uma rede de carregamento rápido
por todo o território concelhio. Aliás, claro que a nossa responsabilidade é concelhia, mas gostaríamos que esse território fosse alargado a todos os concelhos vizinhos, de modo a criar-se
uma rede de toda a região. Daí poderia haver uma ligação nacional e, também, internacional”.
O presidente da autarquia vimaranense indica que o seu
executivo está a trabalhar para que essa realidade de concretize. “Precisamos de várias zonas de carregamento rápido, para o
transporte público, mas também para o transporte particular,
para que os cidadãos possam optar pela mobilidade que pretendem”.
Num processo do reforço da consciência ecológica, a CMG
pretende criar condições para que a mobilidade não constitua
um fator de contaminação. “O objetivo é a descarbonização e que
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a mobilidade integrada, desde o percurso pedonal ao percurso
ciclável, ao percurso por autocarro ou por viatura particular, seja
cada vez mais feito sem emissões de CO2. É este caminho que
estamos a percorrer”.
A fase mais urgente é, de acordo com Domingos Bragança,
criar a rede de infraestrutura de carregamento rápido. “É esse o
nosso trabalho imediato e é o que estamos a fazer. Queremos ser
a primeira cidade a ter o carregamento elétrico rápido em todo o
território concelhio. Depois queremos trabalhar para o transporte público de passageiros seja, gradualmente, elétrico em todo o
território concelhio, abrindo também a opção dos cidadãos terem o seu transporte particular elétrico se assim pretenderem”.
O autarca sabe que essa é uma ambição muito grande. “Mas é
esse o objetivo. Estamos a trabalhar há algum tempo nessa ambição e não prescindimos deste caminho”.
Todo este modelo exige um esforço financeiro muito grande.
“Sei que podemos contar com candidaturas a fundos europeus
que serão, com certeza, abertos para o efeito. Contudo, com o
apoio do Governo, com parcerias que queremos estabelecer e
aprofundar, nomeadamente com a Efacec, com a CaetanoBus e
outros, com o apoio da Universidade do Minho, será mais fácil
atingir o resultado pretendido. É este caminho que trilhámos e
do qual não abdicamos. Conjuntamente, vamos ter sucesso”.
Conceito cultural do transporte público
O presidente da CMG acrescenta o conceito cultura ao transporte público. “O que é isto do conceito cultural? Se cada um de
nós compreender que se usarmos o transporte público e que este
não emite partículas e gases nocivos para atmosfera, que não
produz ruído e que, com isso, estamos a contribuir para um planeta mais sustentável, esse conceito cultural leva a que o cidadão
que usa o transporte público não esteja associado a menores recursos económicos, mas a uma forte consciência cívica. Andar
de autocarro, nestas condições, é fixe, é sinal de um cidadão esclarecido”, explica Domingos Bragança.

DOSSIER MOBILIDADE ELÉTRICA
texto Flávio Sousa e Susana Marvão
fotografia Ernesto Fonseca e Marco António Lindo

José Mendes, secretário de Estado Adjunto
e do Ambiente, salienta

“Uma história
de sucesso”

O

projeto do autocarro elétrico de Guimarães “é uma história de sucesso”, segundo o secretário de Estado Adjunto e do
Ambiente, José Mendes. “Estava no Governo há um par de meses, no início de
2016, quando o senhor Manuel Oliveira,
instigado pelo senhor presidente da Câmara, me desafiou a encontrarmos um caminho para descarbonizar
o sistema de transportes do município de Guimarães”,
começa por contar o governante.
“O tema não estava no topo da minha agenda, até
por estarmos a tratar de muitas questões. Mas o mérito
desta visita foi o renascimento do projeto da mobilidade
elétrica em Portugal e numa das dimensões que nunca
tinha estado em cima da mesa: o transporte coletivo”.
As ideias “eram interessantes” e José Mendes disse
que “concordava com o caminho”, mas frisou “ser importante envolver” a indústria nacional. “Foi aí que começámos a desenhar um programa que veio a desembocar num projeto alargado de renovação de frotas de
transportes urbanos de passageiros”.
Na altura não havia, praticamente, autocarros elétricos no mundo. “Portanto, o cenário era difícil. Os meus
telefonemas seguintes foram, uma para a CaetanoBus,
que me mostrou o que era o seu programa de eletrificação de veículos de transporte de passageiros, e outra
como o Pedro Silva da Efacec, até porque tínhamos a
questão dos carregadores [de rua] parada”, conta José
Mendes.
“Julgo que nos entreajudámos para tornar a indústria nacional competitiva. As regras são claras, há concursos públicos internacionais, mas isso não significa
que não ajudemos a indústria nacional a ser competitiva nesses concursos, o que foi feito”.
O programa desenvolvido, “concluído em tempo recorde”, apoia o diferencial entre um autocarro a diesel
standard. O único fator de atraso foi a negociação que
teve de ser feita com a Comissão Europa. “Numa primeira fase, a Comissão disse-nos que não era possível
financiar a aquisição de autocarros a empresas que estão em mercado liberalizado. Essa é a resposta standard
da Comissão Europeia. Mas, depois, indicámos que o
objetivo é a descarbonização das frotas e foi, assim, que
chegámos a uma conclusão, demorou seis meses a desbloquear”.
Programa para 516 autocarros
O programa, lançado através do PO SEUR, estará
executado no fim de 2019 dentro de um ano e meio,
permitindo a aquisição de 516 autocarros. “É o maior
movimento de aquisição de autocarros num espaço tão
curto de tempo jamais feito em Portugal”, salienta o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente.
O programa de renovação de frota de pesados de

passageiros envolve operadores privados e públicos,
corresponde a um investimento de 156 milhões de euros, que são apoiados em 54 milhões de euros a fundo
perdido por dinheiros do PO SEUR. “Vai permitir-nos
poupar, quando todos estiverem a operar, 4900 toneladas de CO2 por ano”.
O governante acredita que este programa “vai ter de
ser replicado em grande escala no futuro”, para se poder continuar a apoiar os operadores de transportes e a
indústria no futuro na descarbonização das frotas.
“Acho que as sementes que lançámos com dinheiro público, e o dinheiro público existe é para isto, é para perseguir objetivos públicos, apontam um bom caminho”.
Compromisso mais amplo
A preocupação da descarbonização encaixa-se no
compromisso português mais amplo. “As alterações climáticas são inequívocas e se há coisa com que os portugueses contactaram no último ano foi a ocorrência
de fenómenos atmosféricos extremos, consequência
do aquecimento global, refletido em alterações climáticas”, recorda.
José Mendes destaca, ainda, os compromissos internacionais. “Assinámos com 195 países o Acordo de Paris, temos de reduzir, no âmbito do Pacote Energia Clima da União Europeia, em 26% as emissões de gases de
efeito de estufa no setor dos transportes até 2030 (face a
2005). Neste momento, temos uma redução de 17,4%, o
processo está a andar bem”, explicou.
O secretário de Estado avisa, porém, que, no futuro,
o setor dos transportes terá sempre mais procura e não
menos. “O desafio que está em cima da mesa é como
é que com uma procura crescente conseguiremos, em
simultâneo, reduzir as emissões de gases de efeito de
estufa e atingir os tais objetivos com que estamos comprometidos enquanto país”.
A mesma fonte afirma que o país tem de trabalhar
em várias áreas, sendo que os transportes são responsáveis por 24% das emissões de gases de efeito de estufa
associados à queima de combustível.
As estatísticas em Portugal mostram que a procura
de transportes públicos tem crescido em Portugal entre
4% e 6% ao ano. “Isso são boas notícias para o compromisso da descarbonização, para a gestão das cidades e
também para os operadores e para a indústria. Acho
que estamos no bom caminho”.
Sobre o autocarro elétrico em Guimarães, José Mendes indica querer acreditar que é mais uma peça do
puzzle que a cidade está a montar como candidata a
Capital Verde Europeia. “A eleição seria, com certeza,
uma ‘medalha’ de que todos os vimaranenses se orgulhariam, não obstante a verdadeira vitória é o caminho
de que o presidente da Câmara gosta de falar, para que
as pessoas vivam melhor”.
PUB
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“Movidos pelo futuro” regressa em setembro

Veículos inteligentes
povoam ‘smart cities’
O “Movidos pelo
Futuro” volta a
Guimarães, este
ano nos dias 29 e
30 de setembro

“

Movidos Pelo Futuro” foi a primeira exposição exclusiva de veículos 100% elétricos apresentada em
Portugal. Aconteceu o ano passado, em setembro,
em Guimarães, e o balanço foi tão positivo que os
organizadores, a AMVJ Produções em colaboração
com a Câmara Municipal de Guimarães, já têm uma
segunda edição prevista.
Ao Arriva Jornal, Filipe Costa, um dos organizadores,
desvendou que o último fim de semana de setembro, dias
29 e 30, está já reservado para o evento.
Quanto ao cartaz – o ano passado houve dança, o cantor
Berg e Marco Génio, entre outros – , ainda não pode ser
revelado. “Apenas posso dizer que estão previstas muitas
surpresas”, disse-nos de forma enigmática Filipe Costa.
“Movidos pelo Futuro” surge com o objetivo de destacar
e dinamizar o conceito de Mobilidade Ecológica, promovendo o automobilismo, o motociclismo e a mobilidade
elétrica, em geral, através da exposição e divulgação permitindo descobrir uma mobilidade mais inteligente, mais
segura, mais fácil e absolutamente emocionante.
O ano passado o autocarro 100% elétrico, o e.city gold da
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CaetanoBus, esteve presente no espaço da Arriva Portugal
Norte / TUG, contando também com a presença regular de
elementos do departamento técnico da fábrica, que ajudaram nas explicações que eram colocadas.
Foi a primeira vez que houve a possibilidade de apresentar estaticamente o veículo que chegou à cidade, sendo
que o autocarro atraiu imensos visitantes sobretudo jovens
curiosos, que dirigiam questões das mais diversas, como
por exemplo: “quanto pesam as baterias deste autocarro?”
‘Smart cities’
Este ano, para além de obviamente a componente elétrica e híbrida estar fortemente presente, o seu envolvimento
nas cidades inteligentes, as tais ‘smart cities’vai ganhar um
maior relevo. “Queremos elevar a fasquia do evento a todos
os níveis, queremos atingir uma nova dimensão. Primeiro,
no número de participantes. O ano passado atingimos os
cinco mil, este ano queremos duplicar esse número. Ou seja,
esperamos chegar às 10 mil pessoas”. Filipe Costa salientou
que espera, desta forma, que o evento ajude a elevar a consciência para este tipo de soluções mais amigas do ambiente.

DOSSIER MOBILIDADE ELÉTRICA
texto Susana Marvão
fotografia Ernesto Fonseca e Marco António Lindo

PO SEUR “viabiliza”
mobilidade amiga
do ambiente

Este cofinanciamento
contemplou
várias empresas,
nomeadamente os TUG
– Transportes Urbanos
de Guimarães que
adquiriu um autocarro
cofinanciado por este
programa.

O

PO SEUR - Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos surge como um
dos 16 programas criados para a
operacionalização da Estratégia
Portugal 2020, um acordo de parceria estabelecido entre Portugal e a Comissão
Europeia que reúne a atuação dos cinco Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER,
Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP -. O objetivo é definir os princípios de programação que
consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020). Neste âmbito, Portugal vai
receber 25 mil milhões de euros até 2020.
Basicamente, o PO SEUR pretende contribuir
especialmente na prioridade de crescimento sustentável, respondendo aos desafios de transição
para uma economia de baixo carbono, assente
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numa utilização mais eficiente de recursos e na
promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes.
Inserido neste contexto, o ano passado realizou-se, em Lisboa, a Cerimónia de Assinatura dos
Termos de Aceitação das Decisões de Financiamento relativas às operações aprovadas no âmbito
da Eficiência Energética nos Transportes Públicos
Coletivos de Passageiros, entre o Governo e nove
empresas de transportes coletivos de passageiros
que concorreram ao PO SEUR - Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos, de resto um evento que contou com a
presença do Arriva Jornal.
O evento serviu por viabilizar o cofinanciamento da aquisição de um total de 510 autocarros
“limpos”, 438 movidos a gás natural e 72 movidos
a eletricidade, com a Assinatura dos Termos de
Aceitação das Decisões de Financiamento relati-

Recentemente, foi
comunicado que 19
milhões de euros de
Fundo de Coesão estão
agora disponíveis para
apoiar a aquisição de
autocarros limpos nos
transportes públicos
coletivos de passageiros.

vas às operações aprovadas no âmbito da Eficiência
Energética nos Transportes Públicos Coletivos de
Passageiros, entre o Governo e nove empresas de
transportes coletivos de passageiros que concorreram ao PO SEUR. Na altura, estiveram presentes na
cerimónia vários representantes do Governo e outras
entidades, o primeiro-ministro e ministro do Ambiente; presidentes das câmaras municipais de Lisboa, Coimbra e Barreiro; empresas de transportes;
bem como a gestora do PO SEUR, Helena Azevedo.
Para além da aquisição dos novos autocarros, foi
ainda anunciada a instalação de 31 postos de carregamento elétrico e quatro postos de abastecimento a
gás natural, para utilização de todos os operadores.
Este cofinanciamento contemplou várias empresas, nomeadamente os TUG – Transportes Urbanos
de Guimarães que adquiriu um autocarro cofinanciado por este programa.
Com estes investimentos na melhoria do ambiente, da qualidade e do conforto, cada vez mais os carros passarão a ficar em casa e as pessoas a usar os
transportes públicos coletivos de passageiros.
19 milhões do Fundo de Coesão
Recentemente, foi comunicado que 19 milhões
de euros de Fundo de Coesão estão agora disponíveis
para apoiar a aquisição de autocarros limpos nos
transportes públicos coletivos de passageiros. A página de internet do PO SEUR explica a autoridade de
gestão deste programa lançou o aviso-concurso des-
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tinado à aquisição de autocarros limpos e respetivos
postos de abastecimento, visando a redução de consumos energéticos e de emissões de CO2 nos serviços de transportes públicos coletivos de passageiros
rodoviários. As candidaturas decorrem até às 18h do
dia 12 de outubro de 2018.
O aviso-concurso lançado destina-se basicamente a apoiar os beneficiários elegíveis que pretendam
aumentar o nível de proteção do ambiente resultante das suas atividades, através da aquisição de novos
veículos de transporte público coletivo de passageiros, movidos a gás natural comprimido (“GNC”), gás
natural liquefeito (“GNL”), hidrogénio, eletricidade
ou que sejam híbridos plug-in, com emissões inferiores em pelo menos 15%, face aos limites máximos aplicáveis, fixados na Norma Euro VI. Poderá
também ser apoiada a instalação de novos postos de
abastecimento de GNC, GNL, hidrogénio e postos de
carregamento de energia elétrica.
É ainda explicado que a aquisição de autocarros
limpos deve ser feita apenas no âmbito da renovação
da frota existente do beneficiário, e os veículos novos
a adquirir devem ser homologados nas categorias europeias M2 e M3, pertencendo à Classe I, Classe II ou
Classe A.
As entidades beneficiárias destes financiamentos
do PO SEUR são as empresas, entidades e concessionárias de transportes públicos coletivos de passageiros rodoviários, no quadro exclusivo das respetivas
missões ou obrigações de serviço público.

DOSSIER MOBILIDADE ELÉTRICA
texto Flávio Sousa
fotografia Marco António Lindo

Pedro Silva, diretor-geral
da Efacec Electric Mobility, acredita

“Futuro passa
pela mobilidade
elétrica”

“Acreditámos então e
cada vez acreditamos
mais. Estamos
convencidos de que
o futuro passa pela
mobilidade elétrica,
nomeadamente ao
nível do transporte
coletivo urbano”

T

ambém o posto de carregamento rápido
do autocarro elétrico foi desenvolvido
em Portugal, pela Efacec Electric Mobility. O equipamento, modelo QCBus,
assegura o funcionamento contínuo do
autocarro elétrico e temo na potência
instalada (150 kW) a principal particularidade.
“Agradeço ao senhor secretário de Estado, à Câmara Municipal de Guimarães e à Arriva o facto de
podermos estar associados a este momento, que é
muito importante para nós. Fizemos, como é do domínio público, uma grande aposta na mobilidade
elétrica praticamente desde o início deste fenómeno”, disse na cerimónia de apresentação do autocarro
Pedro Silva, diretor-geral da Efacec Electric Mobility.
O mesmo responsável atestou a confiança no futuro da tecnologia. “Acreditámos então e cada vez
acreditamos mais. Estamos convencidos de que o futuro passa pela mobilidade elétrica, nomeadamente
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ao nível do transporte coletivo urbano”.
A Efacec está, de acordo com Pedro Silva, presente em projetos em todo o planeta. “Estamos neste setor um pouco por todo o mundo e está a acontecer
em todo o lado, desde a Rússia aos Estados Unidos,
passando pela Europa e por outros continentes. Em
vários países a aposta na mobilidade elétrica urbana
é importante, o que ajudará a mudar a paisagem nas
cidades”.
O diretor-geral da Efacec Electric Mobility atestou, por isso, a sua satisfação por a empresa estar
associada a este projeto, que, tal como o autocarro
elétricos da CaetanoBus, também é o primeiro projeto de transportes públicos no nosso país. “O primeiro
carregador de autocarros que a Efacec vende em Portugal é este que está em Guimarães”.
“Isso só nos pode deixar satisfeitos, claro está.
Que seja o primeiro de muitos em outras cidades nacionais, remata Pedro Silva.

DESTAQUE
texto e fotografia Marco António Lindo

Trajeto Seguro
Escola Segura

E

ste é um vídeo voltado para a consciencialização... Uma pequena semente de uma
campanha que terá como foco principal a
segurança dos estudantes durante o trajeto
para a escola e a residência. Não falamos
de leis ou regulamentos e sim das práticas
vivenciadas que tantas vezes terminam em tragédia.
Importa perceber como tudo acontece!
Em redes sociais, foi publicado um “trailer” que só a
partir da página do SPC foi partilhado mais de 350 vezes; globalmente a sua visualização foi extraordinária.
O nível mais elevado de registos encontrado foi no
Facebook, na página “A culpa é do motorista” onde o
responsável pela página explica que “o vídeo de apresentação de um trabalho conjunto da GNR com a Arriva
e a GMR TV merece ser partilhado ao máximo, a fim
alertar pais, profissionais, e principalmente atenção
às crianças! Olhem só para estas figuras! Não façam
isto!!!”; só esta página tem até à data 3300 partilhas.
A produção do vídeo, mesmo por si, foi também educativa. No dia das filmagens e enquanto a GNR garantia
as condições de segurança necessárias à sua realização,
elementos do SPC acompanhavam as crianças com o
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guião de realização de forma a lhes dar as instruções
necessárias para fazer a construção das cenas.
Foi sem qualquer dúvida um dia especial para as
crianças do Agrupamento de Escolas de Briteiros que
participaram entusiasticamente, conscientes também
da importância do seu papel neste vídeo e de como a
sua participação pode positivamente contribuir para a
segurança de outras crianças.
Neste momento esta a proceder-se na GMR TV à
construção do vídeo completo, aquele que será levado
a escolas pela mão da Secção de Prevenção Criminal
e Policiamento Comunitário da GNR, será também
apresentado em diversos meios, incluindo obviamente redes sociais. Este também será difundido a bordo
dos autocarros dos Transurbanos de Guimarães bem
como em autocarros que façam serviço ocasional com
crianças.
Acrescentar que nesta segunda fase, conta-se também com a colaboração do cantor Marco Génio que
criou o som de fundo.
Esteja atento. Este é um trabalho pioneiro, nunca
ante feito neste âmbito; em breve, algures perto de si,
ou melhor ainda, perto dos seus filhos.

jornal

RELIGIÃO
texto Marco António Lindo
fotografia D.R.

“AMANDO COMO ELE AMOU”

SANTO ANTÓNIO

A

s Palavras do Papa Francisco, no passado 13 de junho,
são claras: “amando como ele
amou, ninguém à volta de vós
se sentirá marginalizado”.
Para muitas pessoas quando
andam a passear em Itália, ir a Pádua é complicado. Fica a mais de 200 quilómetros de
Milão, mas só a 35 de Veneza. Se tempo for
pouco, põe-se de lado a ideia e não se vai lá.
É em Pádua que encontramos uma bela
basílica construída em sua honra. É nesta
basílica que se encontra sepultado, contudo,
hoje a sua imagem mantêm-se viva. É perfeitamente recorrente encontra-lo em Igrejas
por todo o mundo, Santo António e é claro o
menino ao seu colo.
António era dotado de boa capacidade argumentativa, era claro, e sabia levar a mensagem com facilidade aos crentes. A força
de dedicação auxiliava-o a encontrar a força
para manter o ser fervor, a sua dedicação
franciscana sempre atual.
Nascido no fim do século XII, é proveniente de uma família pobre. Inicia a sua
vida religiosa em Lisboa, em São Vicente de

Fora, onde vai seguir a regra monástica de
Santo Agostinho. Muda-se para Coimbra,
para Santa Cruz, onde vai sentir-se influenciado pela dedicação dos padres ao estudo
Bíblico. Entretanto, era aí, em Santa Cruz,
que a partir de 1220 são expostas as relíquias
de cinco missionários mártires Franciscanos,
que estiveram em Marrocos onde terão sido
assassinados.
Batizado com o nome Fernando, sente-se
naturalmente incentivado a seguir os passos,
ou a visão destes mártires. Pede permissão
aos cónegos Agostinianos para se tornar Frade Menor. Adopta então o nome de António
e quando se prepara para ir para Marrocos,
adoece e acaba por não partir. Ele acredita
que é a vontade de Deus que lhe transforma
o destino, e acaba por ir para Itália em 1221.
Os Franciscanos têm um evento itinerante, o Capítulo das Esteiras, e quando o agora Frade Menor António chega a Assis, para
nele participar, vai encontrar São Francisco.
Este momento será particularmente incentivador para a sua fé.
Segue entretanto para recolhimento em
Forli, um convento a este da Toscânia, pró-
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ximo de São Marino, onde se vai recolher e
dedicar a um estudo mais profundo da Bíblia e dos caminhos do sentimento cristão. É
por esta altura que lhe pedem de uma forma
perfeitamente casual para ajudar numa pregação que antecedia uma ordenação sacerdotal. Surpreende e muito os seus Superiores
que ficam admiradíssimos com a eloquência
das suas palavras, bem como a forma como
estrutura cientificamente as suas afirmações. Esses seus Superiores destinaram-no
à pregação e é assim que em pouco tempo
António inicia uma atividade apostólica, que
surpreenderá muitos. A sua missão em Itália
e posteriormente em França, é tão clara e até
de certa forma doce, sentida, que as pessoas
vão sentir uma necessidade clara em o escutar. Sabe-se que imensas das pessoas que se
tinham afastado da Igreja, voltam graças às
suas palavras. Mesmo o povo mais inculto
sabe sempre distinguir quem o engana, daqueles que são puros nas suas convicções.
As suas qualidades no contacto humano
associado com o seu nível de conhecimento
levam-no a ser nomeado como o primeiro
Mestre de Teologia para os Frades Menores.

É São Francisco que o abençoa na sua missão, que se inicie em Bolonha cerca de 1223.
As palavras que Francisco lhe dedica ao afirmar: “Agrada-me que ensines Teologia aos
frades”, são um imensurável incentivo para a
sua missão.
Rapidamente vai ascender a Superior dos
Frades Menores da Itália setentrional, isto
enquanto é convidado para algumas iniciativas de gestão religiosa. Chegou a ter o cargo de Provincal, um cargo superior de nível
hierárquico, dos mais altos numa instituição
religiosa e que supervisiona membros numa
divisão territorial da ordem chamada de
“província” - similar, mas diferente das províncias eclesiásticas, isto sob a supervisão de
um Bispo.
Entretanto, regressa a Pádua para falecer
às portas da cidade. Morre a 13 de Junho de
1231. Pádua, que o tinha acolhido com afecto e veneração durante a vida, vai dedicar-lhe para sempre honra e devoção. O próprio
Papa Gregório IX, que depois de o ter ouvido
pregar o tinha definido “Arca do Testamento”,
canonizou-o só um ano depois da morte, em
1232, também após os milagres que se verificaram por sua intercessão.
Num texto escrito pelo Papa Bento XVI, a
propósito do Santo, há passagens que merecem ser transcritas. Refere que: “No último
período de vida, António pôs por escrito dois
ciclos de ‘Sermões’, intitulados respectivamente ‘Sermões dominicais’ e ‘Sermões sobre
os Santos’, destinados aos pregadores e aos
professores dos estudos teológicos da Ordem
Franciscana”. Nestes Sermões ele comentava
os textos da Escritura apresentados pela Li-

turgia, utilizando a interpretação patrístico-medieval dos quatro sentidos, o literal ou
histórico, o alegórico ou cristológico, o antropológico ou moral, e o analógico, que orienta
para a vida eterna. Hoje redescobre-se que estes sentidos são dimensões do único sentido
da Sagrada Escritura e que é justo interpretar
a Sagrada Escritura procurando as quatro
dimensões da sua palavra. Estes Sermões de
Santo António são textos teológico-homiléticos, que refletem a pregação bíblica, na qual
António propõe um verdadeiro itinerário de
vida cristã. É tanta a riqueza de ensinamentos espirituais contida nos “Sermões”, que o
Venerável Papa Pio XII, em 1946, proclamou
António Doutor da Igreja, atribuindo-lhe o
título de “Doutor Evangélico”, porque desses
escritos sobressai o vigor e a beleza do Evangelho; ainda hoje os podemos ler com grande
proveito espiritual.
Nestes Sermões Santo António fala da
oração como de uma relação de amor, que
estimula o homem a dialogar docilmente
com o Senhor, criando uma alegria inefável,
que suavemente envolve a alma em oração.
António recorda-nos que a oração precisa de
uma atmosfera de silêncio que não coincide
com o desapego do rumor externo, mas é
experiência interior, que tem por finalidade
remover as distrações causadas pelas preocupações da alma, criando o silêncio na própria
alma. Segundo o ensinamento deste insigne
Doutor Franciscano, a oração é articulada em
quatro atitudes indispensáveis que, no latim
de António, são assim definidas: “obsecratio,
oratio, postulatio, gratiarum actio”. Poderíamos traduzi-las do seguinte modo: abrir com

Santo António fala
da oração como
de uma relação de
amor, que estimula
o homem a dialogar
docilmente com o
Senhor, criando uma
alegria inefável, que
suavemente envolve
a alma em oração.

RELIGIÃO
texto Marco António Lindo
fotografia D.R.

A caridade é a
alma da fé, torna-a
viva; sem o amor, a
fé esmorece.

confiança o próprio coração a Deus; é este o primeiro
passo do rezar, não simplesmente colher uma palavra, mas abrir o coração à presença de Deus; depois,
dialogar afectuosamente com Ele, vendo-O presente comigo; e depois muito naturalmente apresentar-Lhe as nossas necessidades; por fim, louvá-Lo e
agradecer-Lhe.
Deste ensinamento de Santo António sobre a oração captamos uma das características específicas da
Teologia Franciscana, da qual ele foi o iniciador, isto
é, o papel atribuído ao amor divino, que entra na
esfera dos afectos, da vontade, do coração, e que é
também a fonte da qual brota uma consciência espiritual, que supera qualquer conhecimento. De facto,
amando, conhecemos.
E cita Santo António, “A caridade é a alma da fé,
torna-a viva; sem o amor, a fé esmorece”.
Só uma alma que reza pode realizar progressos
na vida espiritual: é este o objecto privilegiado da
pregação de Santo António. Ele conhece bem os defeitos da natureza humana, a nossa tendência a cair
no pecado, e portanto exorta a continuar a combater
a inclinação da avidez, do orgulho, da impureza, e
a praticar as virtudes da pobreza e da generosidade,
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da humildade e da obediência, da castidade e da pureza. No início do século XVIII, no contexto do renascimento das cidades e do florescer do comércio,
crescia o número de pessoas insensíveis às necessidades dos pobres. Por este motivo, António convidou
várias vezes os fiéis a pensar na verdadeira riqueza,
a da cruz, que tornando bons e misericordiosos, faz
acumular tesouros para o Céu. “Ó ricos assim exorta
ele tornai-vos amigos... dos pobres, acolhei-os nas
vossas casas: serão depois eles, os pobres, quem vos
acolherão nos eternos tabernáculos, onde há a beleza da paz, a confiança da consciência, a opulenta
tranquilidade da eterna saciedade”.
António, na escola de Francisco, coloca sempre
Cristo no centro da vida e do pensamento, da ação
e da pregação. Esta é outra característica típica da
Teologia Franciscana, o “cristocentrismo”. Ela contempla benevolamente, e convida a contemplar, os
mistérios da humanidade do Senhor, o homem Jesus,
de modo particular, o mistério da Natividade, Deus
que se fez Menino, se entregou nas nossas mãos: um
mistério que suscita sentimentos de amor e de gratidão para com a bondade divina.
Por um lado a Natividade, ponto central do amor

A oração precisa
de uma atmosfera
de silêncio que não
coincide com o
desapego do rumor
externo, mas é
experiência interior,
que tem por finalidade
remover as distrações
causadas pelas
preocupações da alma,
criando o silêncio na
própria alma.

de Cristo pela humanidade, mas também a visão do Crucifixo inspira em
António pensamentos de reconhecimento para com Deus e de estima
pela dignidade da pessoa humana, de
modo que todos, crentes e não-crentes, possam encontrar no Crucificado
e na sua imagem um significado que
enriquece a vida. Escreve Santo António: “Cristo, que é a tua vida, está
pendurado diante de ti, para que tu
olhes para a cruz como para um espelho. Nela poderás conhecer quanto mortais foram as tuas feridas, que
nenhum remédio teria podido curar,
a não ser o do sangue do Filho de
Deus. Se olhares bem, poderás dar-te conta de como são grandes a tua
dignidade humana e o teu valor... Em
nenhum outro lugar o homem pode
aperceber-se melhor do seu valor, a
não ser olhando para o espelho da
cruz”. Meditando estas palavras podemos compreender melhor a importância da imagem do Crucifixo
para a nossa cultura, para o nosso
humanismo nascido da fé cristã.
Precisamente olhando para o Crucifixo vemos, como diz Santo António,
como é grande a dignidade humana e
o valor do homem. Em nenhum outro
ponto se pode compreender quanto o
homem vale, precisamente porque
Deus nos torna tão importantes, nos
vê tão importantes, que somos, para
Ele, dignos do seu sofrimento; assim,
toda a dignidade humana aparece no
espelho do Crucifixo e olhar em sua
direção é sempre fonte do reconhecimento da dignidade humana.
“Queridos amigos, possa António
de Pádua, tão venerado pelos fiéis,
interceder pela Igreja inteira, e sobretudo por aqueles que se dedicam
à pregação; oremos ao Senhor para
que nos ajude a aprender um pouco
desta arte de Santo António. Os pre-
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gadores, inspirando-se no seu exemplo, tenham a preocupação de unir
doutrina sólida e sã, piedade sincera, incisiva na comunicação. Neste
Ano sacerdotal, rezemos para que
os sacerdotes e os diáconos desempenhem com solicitude este ministério de anúncio e de atualização da
Palavra de Deus aos fiéis, sobretudo
através das homilias litúrgicas. Sejam elas uma apresentação eficaz da
eterna beleza de Cristo, precisamente
como António recomendava: “Se pregas Jesus, Ele comove os corações duros; se o invocas, alivia das tentações
amargas; se o pensas, ilumina o teu
coração; se o lês, sacia-te a mente”,
destacou o Papa Francisco.
Ainda este ano no dia 13 de junho,
o Papa Francisco pediu aplauso para
todos os Antónios, na Praça de São
Pedro no Vaticano. A notícia vinculada pela agência Ecclesia refere que
“o Papa Francisco assinalou hoje no
Vaticano a festa de Santo António,
que evocou como ‘doutor da Igreja e
patrono dos pobres’. Na audiência pública semanal, na Praça de São Pedro,
começou com um “aplauso para todos
os Antónios”, a pedido do pontífice. Já
no final do encontro, Francisco recordou “a memória de Santo António de
Pádua, doutor da Igreja e patrono dos
pobres”, “Que ele vos ensine a beleza
do amor sincero e gratuito; só amando como ele amou, ninguém à volta
de vós se sentirá marginalizado e, ao
mesmo tempo, vós mesmos sereis
cada vez mais fortes nas provações da
vida”.
Hoje em dia é perfeitamente comum entrar numa igreja em qualquer lugar e encontrar a imagem do
Santo António. Interessante, que em
especial no leste europeu, é habitual
encontrar o Santo e Nossa Senhora de
Fátima perto um do outro.

LITERATURA
texto Mafalda Rainho
fotografia D.R.

“ Q U E M M E D E R A Q U E A N O I T E F O S S E M A I O R PA R A
LHE PODER PÔR MAIS SONHOS”

Virginia Woolf

A

escritora inglesa Virginia Woolf
nasceu em Kensington, Londres, sendo uma pioneira do
feminismo literário. “The Lighthouse” ou “Mrs. Dalloway” são
exemplos claros desta forma
de estar e pensar que, ao contrário do que
muitos possam pensar, é simplesmente uma
questão de época. Aquilo que o movimento
LGBT quer hoje, com o seu reconhecimento
de tendência, é relativamente próximo daquilo que se passava nesta época em relação
ao reconhecimento dos direitos, reconhecimento e respeito pelas mulheres. À distância
Virginia não é uma revolucionária; é simplesmente um ser humano claro. Já na época os
seus pais eram pessoas caracteristicamente
seguidoras do pensamento livre.
A sua educação é claramente revelada pela
sua maneira de estar, o ser uma mulher livre
não é facilmente reconhecido, e muito menos
aceite, naquela época Vitoriana.
O lado positivo de ser de uma família “bem”
é que, em 1915, vê publicado o seu primeiro
romance “The Voyage Out”, tinha 33 anos.
O seu pai era Sir Leslie Stephen, reconhecido historiador, e sua mãe Julia Prinsep na
época era uma pessoa algo fora do “socialmente aceite”; tinha sido modelo de pintores. Ser
modelo deu-lhe o dinheiro para fazer o curso
de enfermagem, profissão que a interessou de
tal forma que chegou mesmo a escrever um livro a seu respeito.
O pai e a mãe de Virginia eram ambos viúvos quando casaram, e só o bem-estar económico de ambos permitiria criar oito filhos.
“Hyde Park, 22” era uma casa cheia de crianças!
Os dois irmãos, como rapazes, tiveram direito a ir para a Universidade, neste caso Cambridge. As raparigas, embora tendo pais muito
liberais, estavam limitadas à normalidade da
época e por isso limitaram-se a uma educação
em casa, que embora fosse confinada, não deixava de ser de excelente qualidade. A quantidade e diversidade de livros era tal que essa área
da casa sempre foi classificada como biblioteca

A variedade de pessoas que “socializava” lá
por casa era excepcional! O seu pai mantinha
uma ligação familiar com William Thackeray,
fabuloso romancista e era pai da sua primeira
esposa. Outro homem do círculo próximo era
uma outra mente brilhante e multifacetada
dessa época: George Henry Lewes; filósofo,
cientista, crítico teatral, seguidor de Darwin,
religioso séptico, que vivia em união de facto
com o escritor George Eliot - que na verdade
era o pseudónimo de Mary Ann Evans! Para
completar este incrível grupo cultural, havia a
tia da sua mãe, a famosa fotógrafa do século
XIX, Julia Margaret Cameron que desde sempre tem o seu espólio em exposição nas melhores galerias do mundo.
A vida familiar não ficava resumida a Londres. Woolf passou os verões em St. Ives, uma
cidade de praia na Cornualha, extremidade sudoeste da Inglaterra. A casa de verão dos Stephens, Talland House, tinha uma vista linda
para a dramática Baía de Porthminster, o que
implicava ter ao fundo do lado direito o Farol
Godrevy. Na verdade, este farol será fundamental no seu romance “To The Lighthouse”,
escrito em 1927, que está recheado de passagens dos seus primeiros verões.
A jovem, Virginia era curiosa, classificada
como bastante alegre e regularmente brincalhona. Isso, a liberdade das suas ideias e a
capacidade financeira levam-na a criar um jornal de família: o “Hyde Park Gate News”, onde
documentava histórias engraçadas de sua família. Mal ela imaginava que, meio século depois, ia alimentar a ideia da “reality tv”.
Se até aí a sua vida era regularmente agradável, a adolescência não o seria, já que foi
vítima de abuso por parte dos seus irmãos. A
vida era boa, mas parece que a educação não
chegava!
Viria a escrever a esse respeito, numa forma parcialmente reveladora, em “A Sketch of
the Past” e “22 Hyde Park Gate”.
Em 1895, aos 13 anos de idade, ela também
teve que lidar com a morte súbita da sua mãe
devido a febre reumática. Esse acontecimento
levou à sua primeira depressão e, infelizmen-
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te, também à morte da sua meia-irmã Stella,
que depois da morte da mãe se tornara a chefe
da família.
Enquanto lidava com as suas perdas, Virginia continuou seus estudos em alemão, grego
e latim na Secção feminina do King’s College
em Londres. Ao longo desses anos, quatro no
total, conheceu um grupo de feministas radicais que, fundamentalmente, lutavam por reformas educacionais que permitissem às mulheres igualdade no ensino.
Em 1904, o seu pai morre com um cancro
de estômago, o que irá provocar novo estado
de depressão, tão violento que leva ao seu internamento.
No meio de tudo isto, a tristeza profunda
pela morte, a luta das mulheres, o pensamento
em geral, Virginia é aceite, em 1905, como colaboradora do suplemento literário do Jornal
Times.
O ciclo de desgraças mantém-se e, no ano
seguinte durante uma viagem familiar à Grécia, é o seu irmão Tobby que morre de uma
doença que não tinha cura na época - febre
tifóide.
Com a morte do pai, da irmã, do irmão
Tobby e da mãe, viver em Hyde Park Gate era
triste demais e, por isso, a sua irmã Vanessa e
o irmão Adrian, com os poderes sucessórios
que tinham, vendem a casa e compram outra
em Bloomsbury, entre Euston Road and Holborn, por isso, numa área próxima de Camden.
Em Bloomsbury, Virginia irá conhecer
várias pessoas diferentes. A região era fértil
local de encontro de intelectuais e artistas,
incluindo: o crítico de arte Clive Bell, que se
casou com a irmã de Virginia, Vanessa; o romancista E M Forster; o pintor Duncan Grant;
o biógrafo Lytton Strachey; o economista
John Maynard Keynes; o ensaísta Leonard
Woolf, entre outros.
O grupo congregava uma diversidade intelectual de alto nível, mas que ficou conhecido publicamente em 1910 por causa de uma
brincadeira, o Dreadnought Hoax.
Nessa brincadeira os membros do grupo

vestiram-se como uma delegação de membros Reais
da Etiópia, incluindo a própria Virginia que ia disfarçada de um homem de grandes barbas.
O grupo consegue convencer a Marinha Real de
que é, efetivamente, um evento oficial e dentro do
programa conseguem uma visita ao navio HMS Dreadnought. Foram todos apanhados e o ato classificado
como um escândalo.
Um dos elementos desse grupo era Leonard Woolf,
que se vai aproximar de Virginia, acabando por casar
com ela em 10 de agosto de 1912. Os dois irão partilhar um amor apaixonado para o resto das suas vidas.
Embora já tenha referido por associação o “The
Lighthouse”, alguns anos antes de se casar com Leonard, Virginia tinha começado a trabalhar no seu primeiro romance “Melymbrosia”, que afinal, depois de
nove anos de alterações e inúmeros rascunhos, foi finalmente publicado em 1915 como “The Voyage Out”!
Virginia acabou por usar o livro para experimentar
várias fórmulas literárias, diversidade de perspectivas narrativas onde inclui o sonho, a prosa completamente livre.
Dois anos depois, Leonard e Virgnia compram
uma gráfica e fundam a Hogarth Press, que virá a ser
a sua própria editora. Irão publicar alguns dos seus
livros, bem como obras de Sigmund Freud, da Neo Zelandesa Katharine Mansfield, uma revelação literária
modernista, e do grande poeta e ensaísta norte-americano T.S. Eliot; será mesmo a primeira empresa a
editá-lo em Inglaterra.
Logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919,
os Woolfs mudam-se para perto de Brighton, para
Rodmell, onde compram a Casa de Monk, uma casa
de campo na vila. Nesse mesmo ano Virginia publica
“Night and Day”, um romance passado na Inglaterra
eduardiana. Segue-se o seu terceiro romance, “Jacob’s
Room”, publicado obviamente pela sua Hogarth em
1922. Baseado em histórias com o seu irmão Tobby,
foi considerado um significante afastamento de seus
romances anteriores, fundamentalmente, devido à
inclusão de diversos elementos modernistas. Nesse
ano, conhece a escritora, poeta e paisagista, Vita Sackville-West, esposa do diplomata inglês Harold Nicolson. Virginia e Vita Sackville-West começaram aí
uma amizade que se virá a transformar num tórrido
caso romântico. Embora a relação amorosa entre as
duas viesse a acabar, elas mantiveram a forte amizade
até à morte de Virginia.
Em 1925, Virginia recebeu óptimas críticas pelo
seu quarto romance, “Mrs. Dalloway”, uma história
profunda que mistura monólogos interiores e com
questões de feminismo, doença mental e homossexualidade, tudo isto na Inglaterra pós-Primeira Guerra Mundial. “Mrs. Dalloway” foi adaptado para filme
de 1997, tendo Vanessa Redgrave como atriz principal.
O já referido “To the Lighthouse” foi outro sucesso
crítico e considerado revolucionário pela sua narrativa de fluxo de consciência. Um texto clássico modernista que examina o subcontexto das relações humanas ao longo da vida da família Ramsay, enquanto
viajam de férias na Ilha de Skye, na Escócia.
Virginia Woolf encontrou em Vita Sackville-West
uma musa literária. É a partir de conversas entre as
duas que nasce a inspiração para o romance de 1928,
”Orlando”, que segue um nobre inglês que, misteriosamente, se torna numa mulher aos 30 anos e que depois ainda vive mais três séculos. O romance foi um
grande avanço para Woolf que recebeu elogios da crítica pelo trabalho pioneiro, bem como a impulsionou
para um novo nível de popularidade.
Um dos seus livros mais conhecidos, “A Room of
One’s Own”, é publicado em 1929. A obra é uma extensa dissertação feminista baseada em palestras que
deu em faculdades, nas quais ela examina o papel da
mulher na literatura. No trabalho, ela expõe a ideia
de que “Uma mulher deve ter dinheiro e um quarto
próprio para escrever ficção”.
Woolf foi aos limites da narrativa na sua obra seguinte, “The Waves” que sai em 1931, classificando-o
como “um poema de brincar”, e explica ainda ter sido

escrito nas vozes de seis personagens diferentes.
“The Years” é o último verdadeiro romance que
Virginia publicará em vida. Lançado em 1937, conta
a história de uma família ao longo de uma geração.
No ano seguinte, ela publicou “Três Guinéus”, um
ensaio que continuou os temas feministas de “A Room
of One’s Own” onde abordou o fascismo e a guerra,
incluindo a forma de como com o simples donativo
de três Guinéus - moeda britânica na época - poder
promover uma campanha para apoiar a reconstrução
do ensino feminino e criar uma organização para promover o emprego das mulheres nas profissões.
Ao longo de sua carreira, Virginia Woolf participou regularmente em palestras e conferências em
universidades, escreveu cartas dramáticas, ensaios e
uma longa lista de contos.
Aos quarenta e poucos anos, ela foi reconhecida
como intelectual, uma escritora inovadora e influente
e uma feminista pioneira.
A sua capacidade de equilibrar cenas de sonho
com linhas de trama profundamente tensas valeu-lhe
um enorme respeito do público, bem como de colegas.
Embora vivesse bem, com sucesso, e tivesse uma
excelente vida pessoal, algo do qual não se conseguia
afastar era das constantes depressões acompanhadas
de regulares mudanças súbitas de humor. O seu marido Leonard estava sempre presente, por isso já conhecia bem os sinais indicadores de uma nova depressão.
Quando Virginia estava a escrever o que seria o seu
último trabalho, “Between the Acts”, Leonardo estava
ciente que a situação estava ainda pior que o habitual. Reconheceu um estado de profundo desespero,
que por mais que tentasse, não conseguia qualquer
resultado.
Estávamos em 1940, a segunda grande guerra decorria e havia um medo claro que Inglaterra fosse invadida pelos alemães. Leonard era judeu e sabia que
se houvesse invasão seria morto. Por isso Virgínia faz
um pacto de suicídio com o marido, caso se verifique
essa invasão por parte do inimigo. Entretanto, a casa
que tinham em Londres é destruída por um bombardeamento.
Incapaz de lidar com o desespero, Virginia Woolf
vestiu um sobretudo, encheu os bolsos de pedras e entrou no rio Ouse em 28 de março de 1941, acabando por
ser levada pela corrente. As autoridades demoraram
três semanas para conseguir encontrar o corpo. Leonard mandou que ela fosse cremada e seus restos mortais foram espalhados em sua casa, a Monk’s House.
Literalmente as suas últimas palavras são… “Querido, tenho certeza de que estou a enlouquecer de novo.
Eu sinto que não podemos passar por outro daqueles
momentos terríveis; acho que não vou recuperar desta
vez. Eu começo a ouvir vozes e não consigo me concentrar por isso vou fazer o que me parece mais correto.
Deste-me a maior felicidade possível. Foste em todos os sentidos, o máximo daquilo que alguém poderia
ser e eu acho que duas pessoas não poderiam ter sido
mais felizes… até ao momento em que esta doença terrível chegou. Não posso mais lutar e eu sei que estou
a estragar a tua vida, que sem mim poderias voltar a
trabalhar.
Compreendes que nem condições tenho para escrever; já nem a minha letra consigo ler. Devo-te toda a
felicidade que alguma vez senti, foste ilimitadamente
paciente comigo e incrivelmente bom.
Todas as pessoas sabem isto, bem como todos sabem que se alguém me pudesse salvar, eras, indiscutivelmente, tu. Não posso continuar simplesmente a
estragar a tua vida por mais tempo.
Acho que nunca alguém foi tão feliz como nós.”
Entretanto, “Between the Acts” acabou por ser publicado postumamente.
Embora a sua popularidade tenha diminuído após
a sua morte, também motivado pelo pós guerra, entretanto o seu trabalho ganha uma nova vida aquando de
uma nova geração de leitores durante o movimento
feminista da década de 1970. Virginia Woolf acaba por
vir a ser um dos autores literários mais influente do
século XX.
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Em 1925, Virginia
recebeu óptimas
críticas pelo seu
quarto romance,
“Mrs. Dalloway”, uma
história profunda
que mistura
monólogos interiores
e com questões
de feminismo,
doença mental e
homossexualidade,
tudo isto na Inglaterra
pós-Primeira
Guerra Mundial.
“Mrs. Dalloway”
foi adaptado para
filme de 1997, tendo
Vanessa Redgrave
como atriz principal.

MÚSICA
texto Mónica Lindo
fotografia D.R.

IA ESCREVER SOBRE FOREIGNER
E REPENTINAMENTE LEMBREI-ME DE…

Busking?

“

Busking” é uma forma de arte que é praticada
tanto por profissionais, como amadores, fundamentalmente por meros iniciados.
Atuam em público, numa rua ou praça,
munidos de uma licença municipal e esperam agradar o suficiente para receber umas
moedas em troca; se possível, as suficientes para sobreviver.
O “busking inclui música, circo, dança, magia e
teatro de rua, ou as famosas estátuas vivas.
Neste artigo ficarei pela música, mas abordando
três vertentes como exemplo.
No primeiro exemplo, repentinamente, vira-se
uma esquina de Londres, segue-se um som como
quem segue um aroma e damo-nos com um rapaz,
que depois se descobre ter uns 30 anos.
Eu nem ligo a Piccadilly. Aquilo está sempre cheio
de gente que é capaz de passar ali horas como se não
houvesse mais Londres. Mas para quem vá tocar, e
tenha licença para o fazer, Picadilly, Oxford Circus
ou Trafalgar são locais excelentes.
É certinho que se vai fazer mais que uns trocos! O
meu pai falou-me dele, mas nunca lhe deixou moedas, só notas. Ouvir Montalban é um privilégio.
Claro que ele até era capaz de gostar de ter conhecido o Frank Zappa ou o Steve Vai, o Jimmy Page ou
o Jeff Beck, porque quem toca assim é intemporal.
Miguel Montalban
Pessoas como o Miguel, ajudam a colocar a cultura “Busker” no mapa da música.
Se Piccadilly é um local excelente para se começar, sem dúvida que é, contudo o Miguel tem tocado
em outros locais emblemáticos da cidade, locais quase para todos os gostos.
Contava-me o meu pai que “o outro dia subindo a
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Regent Street para ir à mais famosa loja de brinquedos do mundo, o Hamley’s, ouvi à distância o som.
Inconfundível, lá estava ele encostado ao Metro em
Oxford Circus”. Mas os locais são tão diversos que até
já tocou no “antro” da “urban art”, Brick Lane.
Para saber a vida destas pessoas é simples, cruza-se toda a informação que se consiga, vê-se as publicações do próprio, vê-se todos os vídeos que se
encontrem no YouTube, o Instagram e mais o que
calhe. E neste caso, dos Buskers, não há outro meio.
Quase não têm nada publicado, nunca estão no mesmo lugar e, ainda por cima, não agendam concertos.
Então aqui no caso do Miguel, conseguimos saber que começou a tocar com oito anos e que queria
ser uma estrela de rock desde o dia em que teve a
primeira guitarra. Mas na verdade foi assim que foi
acontecendo, via uns vídeos, ouvia umas músicas,
tocava na escola ou em pequenos festivais e resultou.
O melhor amigo tocava bateria e embora o Miguel
andasse a aprender representação, a música “tocava”
mais alto.
O Miguel nasceu em Santiago do Chile. Antes de
vir para Londres, esteve em Roma, onde chegou a
fundar uma banda chamada Andes Empire, nome
que virá também a ser o da sua editora.
Editam um álbum que vai dar um single, “Fearless”, que ganha o Redbull Music Contest, o que só
por si lhe garantiu algumas atuações ao vivo, fundamentalmente em Itália, em Milão e na Sardenha.
Esses momentos garantiram também a viagem para
Londres onde, também motivado pela Red Bull, gravará no Red Bull Music Studios o single “Girl”. Kevin Metcalfe é o engenheiro de som no estúdio, um
nome que temos associada a bandas tão variadas
como White Sripes ou Queen.
Dois álbuns, “Inspirations”, volume 1 e 2, lança-

dos em 2013, foram os primeiros em que toca
Rock Instrumental a solo.
Toca regularmente no meio da rua, em cidades diversas. Reconheceu como ser um “busker”
pode contribuir para ajudar a que seja reconhecido, ao mesmo tempo que contribui ativamente
para o reconhecimento do “busker” como elemento de contributo para a música em geral. É
útil para si, bem como para os que usam o mesmo
caminho no início das suas desejadas carreiras, é
um benefício para quem ouve um som fantástico,
muito bom, como aqui no caso do Miguel, e que
só dá umas moedas em troca.
O Miguel confirmava recentemente que gosta
é de tocar em qualquer lugar, e vender uns cds. A
sua música dá para ouvir de toda a forma e feitio,
na soundcloud, spotify, nos itunes e, é claro, no
YouTube.
Os vídeos do Miguel no YouTube deram-me a
possibilidade de o ouvir em primeira mão quando
nem sonhava quem ele era. Claro que para o meu
pai é mais que conhecido, mas sem dúvida esta
forma de tratar a questão tornou-se viral, e a sua
excelente qualidade motiva as pessoas a fazerem
e publicarem vídeos do Miguel a tocar; é publicidade feita por quem o ouve e, ainda mais, de uma
forma grátis.
A música que Miguel Montalban é por si também um tributo a outros músicos que admira,
desde JJ Cale a Mark Knopfler.
Embora em 2014 tenha aberto o Motor Show
in Paris e continuasse a tocar ativamente, não
queria acelerar a sua carreira sem acabar primeiro a sua formação musical académica. Finalmente em 2015 ficou livre, e assim, voou para
Londres para então tocar a tempo inteiro e em
exclusivo.
Já participou entretanto em gravações como
músico de estúdio, mas o mais significativo para
mim terá sido a gravação de “Guitar Juicebox”, colocado no mundo digital em junho de 2017.
Se for a Londres procure-o, não se arrepende, mas se não o encontrar, passe ao almoço em
Convent Garden e oiça ópera, ou ao fim da tarde
na esquina de Trafalgar com a Strand e oiça uma
banda inteira de rock.

Por vezes ao fim da tarde era possível encontrar a Susana Silva, ali entre o London Eye e a
Millennium Bridge. Portuguesa, estudou Web Design, mas o que gosta mesmo é de música. Por
isso mudou-se para Londres à maluca, quer dizer,
nos primeiros tempos foi classificada como “homeless”, era uma sem-abrigo, a dormir na rua,
onde calhava, mas sempre, sem ter onde ficar.
Susana Silva
Encostada ao gradeamento frente ao Tamisa, a
Susana toca de tudo! Tem gostos mais profundos,
tipo Ray Charles. As condições nem sempre são
as melhores.
Numa série de net TV “The Life of Street Musician” onde ela aparece num dos episódios, a certa
altura estava a tocar uma viola só com uma corda.
No entanto, é ali encostada ao rio, chova ou neve,
que ela prefere estar.
Uma das formas de tocar em público é aparecer num “Sofar”.
Mas de onde nasceu a Sofar? Em março de
2009 três músicos do circuito “underground”,
o Rafe Offer, o Rocky Start e o Dave Alexander,
que foram tocar a um miniconcerto da Friendly
Fires. No fim estavam muito aborrecidos com
o pessoal que quase nem queria saber deles, e
muito menos do que estavam a tocar. O pessoal
falava alto, fazia barulho com as garrafas, riam
alto, ou pior ainda, estavam só a ver os smartphones. No fim decidem criar algo em que o músico
seja realmente ouvido e respeitado quando num
âmbito desse género. Decidem fazer um concerto na grande sala do apartamento do David Alexander e convidaram oito amigos para o ouvir a
tocar cinco temas.
Como correu muito bem, organizam um segundo destes miniconcertos, também em Londres, e desta vez ainda mais pessoas aparecem.
Com o passar do tempo o conceito desenvolve-se
e, em 2011, já tinha chegado a locais tão diferentes como os Estados unidos ou a Índia.
O que começou como um movimento popular
em Londres, acabou por se transformar numa comunidade global. No início de 2017, a Sofar Sounds afirmou que eles estão realizando cerca de
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500 espetáculos por mês em mais de 300 cidades
no Mundo.
Hoje em dia acertou-se este conceito. Nunca
há um artista especial, e para tocar é necessário
que se inscrevam no site! Há artistas para todos os
gostos, embora nem sequer se divulgue o alinhamento do que vai ser tocado, ou sequer quem serão os artistas. No dia antes do espetáculo é divulgado o lugar onde acontecerá. O espaço é sempre
pequeno, com uma capacidade entre os sessenta
e oitenta lugares. Pede-se aos espectadores que fiquem e oiçam até ao fim; já agora, desliguem os
telemóveis. Nestes concertos não há bebidas, por
isso diz-se ser um BYOB - Bring Your Own Bottle,
que significa traz a tua garrafa.
Querem ver? Vejam no YouTube onde há um
canal “Sofar Sounds”. Mas se estiverem algures,
vejam na net e há sempre uma hipótese remota
de estar na cidade certa no dia certo. O preço depende, pode ser livre, mas para o Reino Unido
aconselha-se um valor em geral à volta de quinze
Libras
A Susana já apareceu mais que uma vez no Sofar e, em 2016, numa crítica à sua aparição num
desses concertos lia, “sua voz é tão forte, é como
uma fera acorrentada esperando para ser libertada. Pode sentir-se facilmente a profundidade de
sua voz, poderosa!”
Agora, quatro ou cinco anos depois de ter chegado já consegue viver disto, enquanto continua
a estudar música, e vai compondo material próprio.
Claro que depois de passar por tanto acabou
por aparecer finalmente em Portugal, o Portugal
Got Talent em 2017.
Grandes músicos da atualidade já passaram
pelo Sofar, como Emili Sandé, Ed Sheeran, os
Bastille ou Hozier, especialmente conhecido pelo
tema “Take Me to Church” música do ano em 2015
no BBC Music Awards.
Podia e devia falar de muitos mais, mas levando em conta que ia escrever sobre a banda
“Foreigner” que em português significa “Estrangeiro”, mantive o conceito e falei de dois estrangeiros em Londres, e ainda expliquei o que é um
“Busker” e o que é o Sofar; verdadeiramente cool.

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

Ser ecologia
é ser SPC de Fafe
Potenciar a utilização
da bicicleta, enquanto
meio de transporte
não poluente, para
além de promotor
da atividade física
da população
tem muitos
mais benefícios
associados.

A

Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento da GNR de Fafe pretende
através de atividades ligadas ao meio
ambiente responder às necessidades
do presente, com o objetivo de promover uma consciência ambiental capaz de mudar hábitos e/ou atitudes e despertar a sociedade para questões tão atuais como é a da mobilidade sustentável.
Assim, e dando continuidade a uma linha de
atuação focada na comunidade e na relação de proximidade entre instituições, vemos um projeto nascer concretizando-o através de múltiplas atividades
como é construção/colocação das barreiras flutuantes no rio Ferro que, com a parceria da CERCIFAF e
a Câmara Municipal de Fafe, vai ser possível concretizar o objetivo de remover e reciclar o lixo plástico
que flutua nos vários afluentes do rio Vizela.
O benefício deste tipo de estrutura também será
a da conscientização para a problemática do lixo nos
rios e oceanos e os seus impactos nos ecossistemas,
levando a que outras instituições (autarquias, escola...) se queiram juntar a nós, demonstrando que é
possível a qualquer cidadão comum fazer mudanças
palpáveis e eficazes para solucionar problemas que
afetam o nosso meio ambiente, com o lema “cada um
de nós pode fazer a sua parte”.
Outra das atividades do nosso projeto passa pelo
“pedalar em segurança”, onde para além da educação
rodoviária estrita ou tradicional articulamos com a
mobilidade sustentável, focando a nossa ação nos
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tópicos da ecologia/autonomia saindo da aprendizagem teórica (num ambiente seguro e protegido) até à
aprendizagem em situações práticas. A partir deste
método de sensibilização e/ou experienciação, encontramos o potencial da utilização da bicicleta, enquanto meio de transporte não poluente, para além
de promotor da atividade física da população e de
todos os benefícios associados...
Pretendemos formar/informar os jovens/crianças
sobre os tópicos da segurança em ambiente urbano,
fazendo desta uma possibilidade enquanto meio de
transporte diário, contribuindo para que a cultura
ecológica, que já se vive em outros países, seja uma
realidade a partir das nossas cidades.
Este projeto pretende criar ramificações entre várias entidades com responsabilidade nesta matéria,
já que o tronco é comum a todos os agentes que participam ativamente na sociedade (comunidade educativa, autarquias...). Queremos que dê frutos através
de estratégias de estudo, identificação dos maiores
problemas ambientais a nível local, onde possamos
atuar no terreno, juntando as práticas e solucionando problemas.
Em jeito de conclusão, e na vontade própria do
policiamento comunitário, temos vindo a abordar
esta problemática atuando em várias vertentes, bem
cientes que é o nosso dever informar para prevenir,
formar para mudar hábitos, controlar e fiscalizar
para que num futuro próximo todos nos possamos
orgulhar de viver num planeta efetivamente limpo e
sustentável.

SAÚDE
texto Dr. Pinto Correia, Cirurgião Geral Hospital da Luz
Guimarães
Dr.ª Alexandra Lima, Nutricionista Hospital da Luz
Guimarães
fotografia D.R.

Este artigo tem o apoio

Obesidade
um dos mais
sérios problemas
de saúde pública

A

obesidade apresenta-se como um dos
mais sérios problemas de saúde pública atuais, sendo considerada uma
doença crónica em que em que existe
uma acumulação excessiva de massa
gorda corporal, com potencial impacto negativo na saúde.
A manterem-se as tendências atuais, 2,7 mil milhões de adultos em todo o mundo sofrerão de excesso de peso até 2025. Em Portugal, a prevalência de
excesso de peso, que inclui a pré-obesidade e a obesidade, atinge mais de metade da população nacional.
A obesidade quando não é tratada é responsável
por uma proporção significativa de doenças crónicas,
incluindo doença cérebro e cardiovascular, diabetes
tipo 2, doença hepática, patologia osteoarticular e a
generalidade dos cancros, reduzindo a produtividade laboral, afectando a qualidade e reduzindo a esperança de vida.
A génese da obesidade deve-se à manutenção de
sucessivos balanços energéticos positivos, em que
a energia ingerida é superior à despendida pelo organismo, ainda que outros factores, também, determinem a sua origem, nomeadamente genéticos,
culturais, hormonais, sócio-ambientais e comportamentais, decorrentes da atual sociedade “obesogénica”.
O tratamento da obesidade é muitas vezes marcado por um forte insucesso, o que tem levado à utili-

O tratamento
pressupõe uma
alteração profunda
dos hábitos
alimentares que
abrange, entre
outros aspectos,
a qualidade de
alimentos ingeridos,
a confecção das
refeições, o padrão
das refeições e a
prática regular de
atividade física.
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zação de novas abordagens terapêuticas.
A Unidade de Obesidade do Hospital da Luz de
Guimarães pretende ocupar uma posição de vanguarda na profilaxia e no tratamento da obesidade, tendo
como eixo orientador da sua estratégia uma abordagem multidisciplinar e integrada da obesidade, com
o objectivo de intervir de uma forma atempada e
eficaz. Por isso, a avaliação da doença, a instituição
do tratamento adequado e a fase de seguimento carecem do envolvimento de uma equipa profissionais de
saúde de diferentes especialidades, nomeadamente
cirurgia bariátrica, nutrição, psicologia, endocrinologia, gastrenterologia e cirurgia plástica.
As opções de tratamento mais adequadas quando
se pretende perder peso dependem do nível de excesso de peso e das especificidades de cada paciente e
da sua doença. A obesidade é uma doença sistémica,
geral, que não se resolve com um tratamento exclusivamente cirúrgico. O tratamento pressupõe uma alteração profunda dos hábitos alimentares que abrange, entre outros aspectos, a qualidade de alimentos
ingeridos, a confecção das refeições, o padrão das
refeições e a prática regular de atividade física.
A cirurgia da obesidade é realizada com a finalidade de reduzir a capacidade do estômago e/ou de
limitar a absorção a nível intestinal dos nutrientes. A
escolha do procedimento cirúrgico depende da avaliação das especificidades da doença e das características individuais de cada paciente.
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ROTEIRO GASTRONÓMICO
texto Flávio Sousa
fotografia Ernesto Fonseca

Do chef Jorge Peres

Lab253
democratiza
cozinha de autor

O

Lab253 tem permitido levar à cidade
dos Arcebispos uma realidade de cozinha de autor que antes não era muito presente. “Braga tem restaurantes
ótimos, mas que todos fazem o mesmo. Há pratos que são comuns desde
que me lembro nos meus 57 anos de idade. O bacalhau à Braga, o cabrito, as papas, o ‘pica no chão’, a
feijoada, a vitela assada. Isto é o que encontra em todos os restaurantes. Eu tomei um caminho diferente.
Não abro ao domingo porque sei que a maioria dos
clientes minhotos, nesse dia, vai comer um daqueles
pratos. Tenho de primar pela diferença”.
Este “mimar” do cliente é feito por alguém que não
pretende visar o lucro a todo o custo, mas antes partilhar o talento e a paixão pela gastronomia. O preço
médio das refeições no Lab253 é de 25 euros à noite,
havendo ainda menus definidos ao almoço por dez
euros. Uma forma de democratizar a cozinha de autor.
Menu é conversa com cliente
Aberto desde o início do ano, o Lab253 é um projeto muito diferente daqueles a que Jorge Peres está habituado. Com apenas 22 lugares, é, indica o próprio
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nome, um autêntico espaço de cozinha laboratório.
O oposto de alguns grandes “empreendimentos” que
o cozinheiro liderou ao longo da carreira, tanto em
Portugal como no Reino Unido ou na Suíça.
No dia em que visitámos o restaurante bracarense, experimentámos o ‘apetizer’ do chefe (creme de
cenoura com gelado de lima e mousse de espinafre),
risoto de camarão, robalo braseado, rodovalho assado, bife angus grelhado e, para sobremesa, torre de
framboesa.
Com exceção, do ‘apetizer’ e da sobremesa, que
são imagens de marca de Jorge Peres, tudo o resto
pode não voltar a encontrar no Lab253. A razão é
simples: não tem menu.
O Lab253 tem, ao almoço, menus pré-definidos
pelo chef e à noite o cenário não é tão diferente como
se possa pensar, dado que Jorge Peres propõe sugestões após uma breve conversa com o cliente. “Nunca
consigo cozinhar para alguém sem falar com a pessoa. Tenho de saber do que gosta ou se é intolerante
a algo. Muito mais importante do que o menu é eu
poder cozinhar para a pessoa o que ela gosta”.
A frescura dos ingredientes é, portanto, pedra basilar da casa. “Compro carne de dois em dois dias,

Famosos
“fotografados”
na memória
Jorge Peres hoje está em Braga a fazer cozinha de laboratório, mas o percurso desde
chef de 57 anos é longo e muito rico. Além
de Portugal, Reino Unido e Suíça foram
paragens.
Nesse caminho, foram muitos os nomes
“grandes” para quem Jorge Peres cozinhou.
A rainha de Inglaterra, o rei da Jordânia, os
artistas Sting, Madonna e Kylie Minogue ou o
ator Anthony Hopkins são apenas de alguns
dos exemplos. “Tudo isso vale o que vale.
O que importa é que as pessoas comam e
gostem, independentemente de quem sejam.
Portanto, nesse aspeto não sobrevalorizo ter
cozinhado para a rainha de Inglaterra, ter um
menu assinado pelo Anthony Hopkins a dizer
que foi a melhor costeleta de cordeiro que
comeu na vida dele, entre outros exemplos.
Aliás, eu não tenho fotografias com nenhum
famoso para quem cozinhei”.
Alguém falou em fotos ou ‘selfies’? Sim, até
para Marcelo Rebelo de Sousa o chef já cozinhou. “Ainda não era Presidente da República,
mas já era um ilustre sócio do Sporting de
Braga e eu cozinhei para um grupo VIP
no clube e ele foi o único que se pôs a pé,
depois de comer, para agradecer e elogiar a
refeição”.

vou todos os dias ao peixe e todos os dias ao mercado.
Todos os vegetais são de pequenos produtores aqui à
volta de Braga que vendem na praça. Por isso é que
explico às pessoas que nos visitam que não adianta
pedirem-me o menu, porque eu vou ao peixe e escolho o que eu acho que está melhor”.
O cozinheiro explica há dias em que coloca no
menu de almoço pescada, mas depois muda de ideias
e compra outro peixe. “A pessoa entende isso, depois
de levar o peixe à boca. E com as carnes é igual”.
Em seis meses, o restaurante do chef Jorge Peres já cimentou essa relação com quem o visita e os
clientes mais frequentes já “fazem questão de não
quererem saber o que vão comer. ‘A melhor coisa que
há é não estar preocupado com escolher. Ó chef, traga’. De resto, as críticas dos especialistas aconselham
os leitores a deixaram-se guiar”.
A escolha da cozinha nos anos 80
Jorge Peres estudou no Reino Unido. “Se fosse
para cozinha em Portugal, o meu pai dizia que eu era
homossexual. Havia esse tabu. Estávamos nos anos
1980”, explica o chef que sempre teve “uma aptidão
natural” para cozinhar.
O cozinheiro indica, com efeito, ter o dom da
alquimia. “Fiz uma formação em Barcelona sobre
cozinha molecular, com o Ferran Adrià, do El Bulli.
Aí estive com um senhor chamado Michael Hassler,
um judeu de origem polaca, que tinha fugido para
Inglaterra em criança. Esse senhor disse-me que eu

tinha um dom que devia explorar. Trata-se do dom da
alquimia, a capacidade de pensar em ingredientes,
misturá-los na cabeça e ter o paladar na garganta. Ou
seja, quando vou cozinhar, já sei o que pretendo e
qual vai ser o resultado”.
Paixão com prejuízos sociais
Jorge Peres salienta que teve a oportunidade e
agarrou-a com unhas e dentes, com muito esforço.
“Durante quase 20 anos, o dia em que trabalhei menos, trabalhei 14 horas. Nunca perguntei qual era o
horário, nunca perguntei qual era o meu ordenado.
A hora de entrada é certa, a hora de saída é quando
for. Enquanto estiverem pessoas na sala, temos de
esperar. Quem vem trabalhar para esta área, tem de
ter essa noção. É preciso saber que a vida pessoal é
afetada em grande escala”.
A maior parte dos dias nem a família se vê, avisa. “A minha mulher sai, eu saio a seguir e quando
chego a casa ela já está a dormir, porque já passa da
meia-noite. Ou seja, em termos sociais, eu vivo mais
tempo com os clientes do que com a minha própria
família. Chega a passar-se uma semana sem ver a minha filha mais nova. A minha filha mais velha, que
é metade portuguesa, metade jamaicana e vive em
Inglaterra, dos três aos seis anos, vi-a duas vezes”.
A compensação, explica o chef, surge o brilho nos
olhos das pessoas no fim das refeições que confeciona. “Isso vale muito mais do que o dinheiro. Isso é o
que me move e o que me realiza”
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LAB253
Largo 12 de Dezembro, 8
Lomar, Braga
12h30-14h30; 20h00- 23h00
Encerrado às terças-feiras
Preço médio 25,00€
T. +351 938 623 874
https://www.facebook.com/pg/lab253

SABORES
texto Maria Helena Duarte
receitas paracozinhar.blogspot.com
fotografia D.R.

Finalmente...
Praia!

O

s dias mais desejados do
ano chegaram. E com eles
a praia! As merecidas férias chegam com reforçada
energia, muitos projetos e
planos, mas acima de tudo
um grande desejo de usufruto do melhor
que o tempo pode dar: passear, ir à praia,
nadar, brincar, praticar desporto... Entre
tantas atividades, a alimentação deve permanecer cuidada, apelativa, saborosa e
saudável.
Prepare-se com antecedência. De um
dia para o outro faça as compras, para garantir ter produtos sempre frescos. Deixe
tudo preparado na cozinha para dia seguinte. Pela manhã cedo, enquanto prepara os

pequenos-almoços vá confecionando o almoço e os lanches para a praia. Opte por receitas práticas, fáceis de preparar, ricas em
nutrientes, que possam potenciar a energia
e permaneçam “frescas” na sua mala térmica, durante algumas horas.
Deixamos dicas variadas, à base salada,
atum, salmão, carne picada e ovo, frango,
sempre com legumes, resultando em propostas deliciosas, coloridas e atrativas para
miúdos e graúdos.
Na praia, não esqueça que beber água
é fundamental para manter o corpo hidratado. Não coma muitos doces e opte por
barritas energéticas, sempre que precise de
um snack.
Boas férias!

Baguetes com Queijo, Tomate e Bacon

Barritas de Cereais, Manteiga de Amêndoa e Mel

Ingredientes (4 pessoas)
2 baguetes pequenas
3 colheres de sopa de maionese
75g de bacon Primor
125g de queijo mozarella ralado
200g de bacon fatiado Primor
1 tomate
1 colher de sopa de orégãos

Ingredientes (4 barritas)
75g de arroz puff
(sem adição de açúcar)
4 colheres de sopa de mel
4 colheres de sopa de manteiga de
amêndoa

Preparação
Pique finamente o bacon e o tomate. Numa taça coloque
a maionese, o queijo ralado e misture bem o tomate e o
bacon picados e os orégãos. Abra as baguetes ao meio e
recheie generosamente com a mistura anterior. Coloque
depois as fatias de bacon ligeiramente sobrepostas num
tábua de cozinha, e enrole cuidadosamente a baguete
nas fatias. Repita para as duas baguetes e coloque-as
num tabuleiro de forno. Leve então as baguetes ao forno
previamente aquecido a 180ºC durante cerca de 30 minutos
ou até o queijo estar derretido e a cobertura de bacon
estaladiça e crocante.
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Preparação
Corte a cebola e o alho-francês em rodelas finas. Aqueça
Numa taça coloque o mel e a manteiga de amêndoa e leve
depois ao microondas 1 ou 2 minutos apenas para que
aqueçam. Misture bem. Coloque o arroz puff numa taça e
acrescente depois a mistura de manteiga de amêndoas e
mel e envolva muito bem. Coloque depois numa forma retangular forrada com papel vegetal e pressione bem. Leve
ao frigorífico 1 ou 2 horas até que fique firme.
Desenforme e corte em barras. Guarde numa caixa hermética durante alguns dias.

“Quiche” de frango, bacon e legumes na frigideira
Ingredientes (4 pessoas)
2 alho franceses pequenos
250g de cogumelos
2 cenouras médias
250g de frango cozinhado e desfiado
200g de bacon em tirinhas finas
azeite q.b.
150ml de natas
6 ovos
sal, pimenta e noz moscada

Preparação
Corte o alho francês em rodelas finas, lamine os cogumelos. Descasque a cenoura e corte-a em cubinhos. Leve
uma frigideira ao lume com um pouco de azeite e junte o
alho francês e deixe começar a cozinhar. Junte depois os
cogumelos e a cenoura e deixe saltear até começarem a
ficar murchos. Acrescente o frango, o bacon e as natas ou o
leite de coco e envolva bem. Tempere de sal, pimenta e noz
moscada. Desligue e deixe arrefecer. À parte bata os ovos
e envolva-os bem na mistura anterior. Leve a frigideira ao
forno previamente aquecido a 180ºC por 15 minutos.

Salada de atum, feijão verde e Batata doce
Ingredientes (2 pessoas)
1 lata de atum em azeite
1 batata doce laranja pequena
200g de feijão verde congelado
2 ovos
10 tomates cereja
azeitonas q.b.
molho:
azeite q.b.
sumo de limão q.b.
sal e pimenta q.b.
1 colher de café de mostarda de Dijon

Preparação
Descasque a batata e corte-a em cubinhos. Coloque numa
panela com água temperada de sal, acrescente os ovos par
cozer e deixe levantar fervura. Junte depois o feijão verde e
deixe cozinhar até estar tudo cozido. Retire e escorra, deixando os ovos a arrefecer numa taça com água fria. Coloque
as batatas e o feijão verde numa saladeira e acrescente o
tomate cereja em pedaços, os ovos depois de descascados
e também cortados em pedaços, o atum escorrido e esfarelado com um garfo e as azeitonas. Envolva. À parte misture
o azeite com o sumo de limão, a mostarda e uma pitada de
sal e pimenta e verta sobre a salada , envolvendo bem.

Crepes de espinafres e salmão

“Scotch Egg” de Frango

Ingredientes (2 pessoas)
50g de espinafres frescos em folha
2 ovos
2 colheres de sopa de farinha
sal e pimenta q.b.
1 colher de sopa de azeite

Ingredientes (3 unidades)
3 ovos cozidos durante apenas 4
minutos
400g de carne de frango desfiada
1 clara de ovo
ervas secas a gosto
noz moscada q.b.
1 ovo batido
pão ralado ou panko ou farinha de
mandioca

Recheio:
1/2 abacate
75g de queijo creme
100g de salmão fumado

Preparação
Na liquidificadora coloque os espinafres e triture bem até
obter um líquido verde. Junte depois os ovos, a farinha, o
azeite e um pouco de sal e pimenta e triture novamente até
obter uma espécie de massa. Leve uma frigideira antiaderente ao lume e deixe aquecer. Junte um pouco de azeite e
coloque um pouco de massa espalhando bem na frigideira.
Deixe cozinhar de um lado e vire cuidadosamente para
cozinhar do outro. Repita até esgotar a massa, e o que
dará para cerca de 4 crepes. Depois de cozinhados espalhe
sobre cada crepe uma camada de queijo creme, salmão
fumado e fatias finas de abacate. Dobre os crepes a gosto.
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Preparação
Numa taça misture a carne de frango com as ervas secas, a
noz moscada e a clara. Misture bem. Envolva bem a carne
à volta dos ovos, apertando, e de modo a que todo o ovo
fique envolvido na carne (se quiser pode levar ao frigorífico para ganhar alguma firmeza). Passe depois por ovo
batido e depois por pão ralado e frite em óleo quente até
que fique dourado. Acompanhe com uma salada verde.

VINHOS
texto Maria Helena Duarte
fotografia Carlos Figueiredo

Um novo Douro, vibrante e promissor!

Quinta da Barca

É
Fazemos vinhos com
personalidade, com
carácter! Vinhos
“pouco evidentes”, que
necessitam de tempo
para que se possam
revelar na sua plenitude.

uma das mais antigas quintas do Douro, Património Mundial da Unesco, localizada no Baixo Corgo, Vila Marim,
concelho de Mesão Frio, contemplando
12 hectares para produção de vinhos.
A Quinta da Barca para além de fazer
grandes vinhos, deslumbra todos quanto a visitam
pela magnífica paisagem e vistas sobre o rio Douro.
Há algum tempo que a Quinta da Barca vai surpreendendo com os vinhos Busto, vinhos sérios, de
qualidade e bastante premiados em Portugal e no
Mundo. Decidimos ir conhecer as pessoas, o terroir e
provar os vinhos com quem os faz!
Foi a Justina Teixeira, responsável pelo projeto,
seus pais, Maria Helena e Alcino, e o enólogo e marido, Pedro Carvalho, que nos receberam. “A Quinta
da Barca pertenceu a várias famílias durienses, e foi
passando de geração em geração até ao ano de 1995.
Nesse ano, Maria Helena de Sousa Alves e Alcino Mamede Teixeira Alexandre, meus pais, resolvem adquirir esta Quinta, que se encontrava ao abandono,
para que se tornasse num projeto de família. A sua
reestruturação era inevitável e é aqui que começa um
novo ciclo para a Quinta e para todos nós. Tudo foi
pensado de novo: primeiro toda reestruturação da
vinha (plantada no ano 2000), depois a construção da
casa da família (iniciada em 1998 e terminada no ano
2001) e finalmente a construção da Adega (iniciada
no ano 2009 e terminada em 2013). Decidimos manter a única casa que existia (casa antiga, de pedra)
para a podermos usar no futuro”. Contou-nos Justina, fazendo adivinhar que ainda vamos encontrar
um espaço para acolher uma sala de provas e petiscos junto à adega.
Atualmente a Quinta da Barca comercializa os vinhos Busto tinto 2015, branco 2017, rosé 2016, Moscatel Galego 2017, Reserva Touriga Nacional 2014,
Reserva tinto 2015, Reserva branco 2016 e Grande
Escolha Touriga Nacional 2014. Nos 12 hectares de
vinhas crescem as castas Touriga Nacional, Tinta
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Francisca, Touriga Franca, Tinto Cão e Tinta Roriz
(para os tintos e rosés) e Arinto, Viosinho, Malvasia
Fina, Moscatel Galego Branco e Rabigato (para os vinhos brancos).
Os vinhos Busto podem ser adquiridos em Portugal e, também, na Polónia, Suíça, França, Alemanha,
Canadá e até já podem ser encontrados na China
(numa pequena quantidade).
A Quinta da Barca está localizada num sitio lindo.
Permite-nos estar de copo de vinho na mão a contemplar o Douro, em comunhão com a natureza,
com as vinhas. Sente-se a paixão.
Como define a Quinta da Barca, enquadrada no
panorama português? E no Douro?
Esta Quinta é “Paixão”, persistência, capacidade
de ultrapassar situações difíceis, vontade de fazer
diferente, um projeto de proximidade com o consumidor. É também um projeto que nasceu e que está a
crescer com ambição própria, depois de muitas opiniões se mostrarem sempre reticentes e muito negativas (principalmente no início desta aventura).
A nossa família sempre esteve ligada à agricultura. O conhecimento adquirido ao longo de mais de
30 anos permitiu-nos saber exatamente o que pretendíamos, e o projeto passou sempre pela produção de
vinhos com a nossa identidade.
Somos pequenos produtores mas fazemos o que
gostamos, e a nossa independência permite-nos
“tudo”: desde o trabalho que começa na vinha, ao trabalho da equipa de enologia, assim como o da equipa
comercial.
Do meu ponto de vista esta Quinta veio enriquecer o panorama português porque aborda todos os
temas de uma forma muito própria e principalmente
com total liberdade.
O mercado de exportação não é fácil e é necessário um trabalho de proximidade com os consumidores dos países onde queremos estar presentes. Tudo
isto é difícil porque culturalmente somos diferentes.

Aí tentamos encontrar um elo de ligação, que goste
dos nossos vinhos e da nossa filosofia, e que ao mesmo tempo passe a informação da melhor forma ao
consumidor. Um caso de sucesso tem sido o mercado
polaco com a ajuda do nosso amigo Piotr Wolkowski.
Conhecemo-nos em 2016, numa prova em Varsóvia.
Ele provou vários vinhos e comentou que tinha um
blogue onde escrevia sobre vinhos de diferentes regiões. Fomos mantendo o contacto e eu sempre enviando toda a informação que ele me pedia: sobre a
região, vindimas, clima, vinhos… Tentava também
perceber qual a perceção / ideia do consumidor polaco sobre o vinho português para, assim, podermos
perceber qual a melhor forma de chegar até eles.
Acabámos por nos tornar amigos e o trabalho desenvolvido no blogue dele, assim como todas as suas
notas, tem sido um elo de ligação excelente para os
consumidores polacos que conhecem mal os vinhos
portugueses. Ele tem publicado vários artigos sobre
o Douro, e o seu blogue já foi distinguido no ano passado como um dos melhores blogues polacos do ano
2017. Este tipo de sinergias é fundamental!
Todo o trabalho comercial não é feito pelos enólogos. Do nosso ponto de vista a área comercial deve
ser separada da enologia. Devem sim trabalhar em
sinergia, sempre que necessário, mas a separação
das áreas garante uma maior isenção de cada uma
delas!
E é assim que nós nos vemos no Douro: somos
uma região e não pequenos / grandes produtores isolados. Somos concorrentes mas parceiros ao mesmo
tempo. Todos os produtores têm o seu mercado, o
seu “Target”. Precisamos de trabalhar muito para o
encontrar! O sucesso de todos é o sucesso da região
e quem pensa de outra forma está completamente
errado!
Como define os vossos vinhos e qual o público
que pretendem atingir?
Vinhos com personalidade, com carácter! Vinhos
“pouco evidentes”, que necessitam de tempo para
que se possam revelar na sua plenitude.
Fazemos vinhos por prazer e por tudo isto pretendemos chegar a consumidores interessados em

vinhos novos, diferentes e que tenham prazer quando bebem vinho, que sabem o que querem e o que
gostam.
Quais os desafios atuais?
Neste momento temos vários desafios.
Em primeiro lugar procurar sempre melhorar o
que for possível, com muito trabalho e muito focados no nosso projeto. Em segundo lugar continuar
e cimentar a boa relação com os nossos clientes,
que são muito importantes na divulgação da nossa
marca. Depois queremos encontrar novos mercados,
aumentar o volume de vendas nos países onde já estamos presentes, perceber como reajustar o projeto a
esta nova dimensão, sem nunca perder a nossa identidade. E, por fim, procurar novas sinergias para os
mercados de exportação, que nos permitam transmitir mais facilmente a nossa mensagem.
Como prevê o futuro do setor vitivinícola?
Sinceramente não sei! Sei o que gostaria que fosse: cada produtor procurasse a sua identidade e que
surgisse uma maior diversidade de castas e com isso
vinhos diferentes e marcantes. E que todo esse trabalho (desde a vinha até à garrafa) fosse reconhecido de
igual forma em qualquer produtor (seja ele pequeno,
médio, grande, conhecido ou a começar!). Gostaria
de ver renascer, com outras filosofias, as Cooperativas no Douro.
Fale-nos do projeto Busto...
A marca Busto e a Quinta da Barca fazem parte
de todo um projeto e não sobrevivem isoladamente.
A marca surge como homenagem ao Marquês de
Pombal (pessoa que criou a região demarcada do
Douro), e por esse motivo o primeiro rótulo tinha a
imagem do Marquês (que não voltou a ser autorizada).
Busto é a marca de vinhos DOC Douro da Quinta da Barca! A primeira edição - Busto Reserva Tinto
2005 – foi lançada em 2007. Este é o primeiro marco
importante. Houve uma decisão de manter sempre
uma única marca associada à Quinta, até agora, para
que houvesse sempre uma ligação e uma associação
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entre o perfil dos vinhos Busto e a identidade e filosofia da Quinta da Barca!
Resumindo: os vinhos Busto são a identidade da
Quinta, neste momento quando bebemos um Busto
Reserva Touriga Nacional, Busto rosé, Busto Moscatel Galego, Busto Reserva branco sabemos que é da
Quinta da Barca! São nossos!
E já têm recebido muitos prémios...
Aqui obviamente temos sempre de referir a primeira distinção, que foi uma Medalha de Prata atribuída no CINVE 2011 ao nosso Busto Reserva tinto
2008. Depois podemos destacar as que nos foram
atribuídas em 2016 e 2017 no CERVIM: Prémio Especial CERVIM 2016 (porque todos os nossos vinhos
no concurso foram premiados), e em 2017 o Prémio
Especial Melhor Adega Portuguesa no Concurso e
Prémio Especial Mulher no Vinho, foi também neste concurso que o nosso Busto Reserva branco 2016
recebeu Grande Medalha de Ouro na sua categoria.
Queria também referir que 2017 foi, também, importante porque internamente também recebemos
duas distinções: duas Medalhas de Ouro no concurso
“Os Melhores de Portugal 2017”: Busto Reserva Tinto
Touriga Nacional 2013 e Busto Grande Escolha Tinto
Touriga Nacional 2014.
O que podemos esperar num futuro próximo?
Muito trabalho e muitas novidades!
Nos vinhos, este ano, será lançado um espumante
que irá surpreender, com toda a certeza… Um novo
rosé, sempre na linha do que temos feito até agora,
e mais no final do ano o lançamento de uma nova
marca de vinhos DOC Douro. O que posso dizer sobre
este último ponto é que, com toda a certeza, serão
vinhos com perfil diferente dos vinhos Busto, mas
sempre com a nossa identidade presente: Quinta da
Barca.
Está também em fase de avaliação a reconstrução
da casa antiga da Quinta para uma futura sala de provas!
E o enoturismo?
Não descartamos, mas para já não é prioridade!

CARTAZ

Devesa Sunset
convida para
boa música
ao pôr-do-sol

L’Agosto 2018

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DE AGOSTO
A PARTIR DAS 19H00
JUNTO AO LAGO DO PARQUE DA DEVESA

9 A 11 DE AGOSTO, EM GUIMARÃES
PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA

O jardim do Paço dos Duques é o local escolhido para a segunda edição do
L’Agosto, o festival urbano, de verão, vimaranense que, entre 09 e 11 de Agosto, propõe uma viagem musical em torno dos diferentes espectros da música
urbana. World music, electrónica e rock são as três pautas que marcam o ritmo dos três dias de concertos. Nomes como Paus, Branko, Soviet Soviet, The
Parkinsons, Pedrinho, Ghost Hunt, marcam presença, entre outros que serão
anunciados brevemente.
O L’Agosto é organizado pela Elephante Musik, em parceria com Município
de Guimarães Comunicação e tem o apoio da Antena 3 e da FUEL TV.

Festival Laurus Nobilis Music
Famalicão 2018
26 A 28 DE JULHO
LOURO, VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMPISMO É GRATUITO

A localização do Laurus Nobilis, na freguesia do Louro, permite conjugar a
proximidade de um centro urbano, pois o centro de Vila Nova de Famalicão fica
a apenas 4km, com a vertente rural do local onde se realiza o festival.
A localização do evento proporciona um alargado circuito de autocarros públicos, dando uma possibilidade viável da deslocação ao Laurus Nobilis ser por
este meio de transporte.
A ediçãoo deste ano conta com as presenças de: Septicflesh, Dark Tranquility, Hills Have Eyes, Equaleft, Crisix, Tarântula, Mata Ratos. Web, Revolution
Whitin. Nine o Nine, The Godiva, In Vein, Legacy of Cynthia, Booby Trap, Sotz,
Cruz de Ferro, Low Torque, Legacy of Cynthia, The Temple, Infraktor, Cruz de
Ferro, Atreides.
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Sair do trabalho e entrar de fim-de-semana num
ambiente descontraído, na companhia da família e
amigos, com um pôr-do-sol e o verde do Parque da
Devesa como cenário e ao som de boa música. É esta
a proposta que o Município de Famalicão tem para
todas as sextas-feiras do mês de agosto, com mais
uma edição do Devesa Sunset.
Beatriz Pessoa, a 3 de agosto, Mathilda, no dia 10,
Rubel, a 17 de agosto, e Luís Severo, no dia 24, são os
artistas convidados da edição deste ano da iniciativa,
promovida anualmente pela autarquia famalicense.
Os concertos são de entrada gratuita e decorrem
a partir das 19h00, junto ao lago.
O arranque do Devesa Sunset dá-se no feminino,
com a atuação de Beatriz Pessoa, artista incluída
pelo jornal Público na lista dos nomes que vamos
encontrar nos próximos anos. Depois de um 2017
repleto de apresentações especiais - EDP Cool Jazz primeira parte de Jamie Cullum; Festival MED; Festival F; Culturgest; Casa da Música - é no presente ano
de 2018 que as canções de toada jazz e estrutura pop
da autoria de Beatriz Pessoa se prestam a um novo
passo na carreira da compositora lisboeta, com o seu
recente EP “II”.
A segunda sessão vai decorrer no dia 10, com um
nome promissor da nova música portuguesa. Falamos de Mathilda, alter ego musical de Mafalda Costa, compositora, cantora e instrumentista portuguesa. Ao vivo faz-se acompanhar por Diogo Alves Pinto,
mais conhecido pela sua one-man band Gobi Bear.
Em novembro de 2017, o seu primeiro lançamento
“Lost Between Self Expression and Self Destruction”
foi editado com o selo Planalto Records. O single valeu-lhe o lugar de finalista no reputado Festival Termómetro.
Segue-se uma das mais recentes revelações da
música popular brasileira. O cantor e compositor
Rubel está de mala aviadas para Portugal e tem paragem marcada em Vila Nova de Famalicão, no dia
17 de agosto, para o terceiro concerto do Devesa Sunset. Lançou este ano o seu segundo álbum – “Casas”
– sucessor do elogiado disco “Pearl”, um álbum despretensioso, que foi ganhando força graças ao “boca
a boca” na internet e a um videoclipe assistido mais
de 21 milhões de vezes. Neste seu novo trabalho, o
compositor mistura influências do rap, da música
eletrónica e do samba. Luís Severo foi o nome escolhido para encerrar, a 24 de agosto, o Devesa Sunset.
Iniciou a sua ligação à música na adolescência quando começou a partilhar canções que inicialmente
assinava como “Cão da Morte”. Em 2015 editou o seu
primeiro disco ‘Cara D’Anjo’ e gravou um segundo álbum, em 2017, intitulado ‘Luís Severo’. Graças a este
disco, foi considerado autor do melhor disco português em 2017 para os leitores da Blitz.

HORÓSCOPO

Carneiro

21.03 | 20.04

Touro

21.04 | 21.05

Agosto será de grandes perspetivas, quer
a nível profissional, quer a nível pessoal.
O relacionamento com as pessoas que
ama será bastante positivo assim como
os programas em família. O seu lado
lutador e otimista serão fundamentais.
Algumas surpresas agradáveis vão
deixá-lo com a cabeça na lua, no entanto
recomenda-se que tenha atenção na hora
de decidir o que é melhor para si. A nível
profissional, depois de tanto batalhar
finalmente poderá ver o seu trabalho
reconhecido. Sentirá grande vitalidade.

Será uma boa fase nos relacionamentos
a dois, com amor e generosidade, o que o
deixará muito satisfeito. Vai sentir vontade de viajar, aproveite o momento para
não apenas relaxar, mas também para
namorar. Na empresa sentirá algumas
dificuldades, vai passar por momentos
difíceis com projetos muito exigentes.
Não se distraia e aposta na ajuda dos
seus colegas para superar o desafio. Com
atitude positiva e empenho tudo correrá
bem. Tenderá a sofrer de azia.

Caranguejo

Leão

22.06 | 22.07

A amizade e o equilíbrio interior serão
as grandes marcas deste período na sua
vida. Estará muito favorável ao romance.
Tenha a ousadia de sonhar e corra atrás
dos seus sonhos! Os seus amigos serão
uma grande valia para a sua estabilidade.
Apoie-se neles para conseguir a força
que lhe falta nos momentos mais difíceis.
No emprego seja mais justo com os seus
colegas, especialmente na distribuição de
tarefas. Essa atitude será apreciada por
todos. Na saúde tudo estará bem.

Balança

24.09 | 23.10

Será questionado sobre os caminhos que
seguido na carreira. A pergunta que fará
a si mesmo é se o seu trabalho realmente
é o campo ideal para colocar em prática
os seus mais profundos valores. É um
momento de teste. As suas necessidades
íntimas falarão mais alto, e pode ser que
muita coisa não tenha efetivo valor. Mas
não relaxe nas suas tarefas e não deixe
de dar atenção à pessoa amada. Mas será
fundamental fazer algumas mudanças.
Previna-se do sol.

Capricórnio

22.12 | 20.01

As finanças serão a sua prioridade. Para
além de se restabelecer de alguns gastos
extra, a poupança que fez para as férias
serão muito úteis. Terá alguns conflitos
familiares, tenha calma e não se exalte,
de nada ajudará a resolver os problemas.
Passe mais horas com as crianças e mostre à sua cara-metade que realmente têm
uma relação sólida e estável. No emprego
nada de novo, mantenha o ritmo. Cuide
da sua alimentação.
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23.07 | 23.08

Chegou a hora de perceber o que é que
lhe estava a trazer problemas e agir
desfazendo-se dessas energias negativas. No trabalho, apesar das exigências,
conseguirá por tudo a funcionar e, apesar
de ser uma prioridade, terá de fazer um
esforço por conseguir equilibrá-lo com a
sua vida pessoal e sentimental para que
tudo corra bem. Novos desafios serão
superados. Não tome banho em águas
muito frias para não se constipar.

Escorpião

24.10 | 22.11

Depois de uns meses em que as coisas
pareciam paradas, tudo começa a acontecer. Estará mais apto a colocar o melhor
de si nas suas ações. Será procurado
pelas pessoas para que possa partilhar
a sua boa energia com elas. Aproveite
essa fase, com abertura e tranquilidade.
Financeiramente tudo correrá melhor
desde que não gaste demasiado nas férias. Poderá lançar-se em projetos de longo
prazo e de grande extensão para o futuro.
Ajude a cuidar o ambiente e os animais.

Aquário

21.01 | 19.02

Uma vida social agitada e o vislumbre de
um novo amor estarão no seu caminho.
Será um momento ímpar na sua vida.
Aproveite e aprenda com as pessoas que
o rodeiam, será útil para o seu futuro. É
um momento de expansão de horizontes que lhe trará ferramentas para que
possa vencer os próximos desafios, quer
pessoais como profissionais. O seu casamento poderá passar por alguns sobressaltos mas tudo se resolverá com calma e
tranquilidade. Pratique mais exercício.
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Gémeos

22.05 | 21.06

Sentirá um grande tumulto interior, uma
agitação que virá do fundo do seu ser.
Algo necessita ser compreendido e curado por meio de uma mudança de atitudes.
Mudança que você se tem recusado a
fazer, mas que terá de acontecer, seja pelo
amor ou pela dor. Estará mais propício a
gastar sua energia criativa com o trabalho, quando, na verdade, deveria fazer
isso cuidando do próprio corpo e do
equilíbrio da sua saúde. Haverá uma melhoria nessa área, mas desde que cometa
excessos.

Virgem

24.08 | 23.09

Este período vai requerer alguns sacrifícios, ao nível profissional e financeiro.
Tente sair e divertir-se mais, aproveite o
período das férias. Se, profissionalmente,
as coisas parecem não correr bem, tenha
calma, pois tudo tem solução, basta
que se empenhe mais e procure novas
soluções para atingir o objetivo, afinal o
seu lema de vida sempre foi o de concluir
tudo o que começa. Poderá surgir uma
inflamação nas gengivas, tenha cuidados
extra com a saúde oral.

Sagitário

23.11 | 21.12

Será um período de reflexão e recolhimento. Avalie o que realmente o faz
feliz e satisfaz as suas necessidades. É
importante que seja bastante honesto
consigo mesmo para poder, no futuro,
atuar com congruência. O setor das
finanças vai estar atribulado, com gastos
inesperados, evite gastos supérfluos. No
amor tudo normal. No emprego não terá
conflitos. Tente fazer umas caminhadas
longas para encontrar o equilíbrio físico e
psicológico.

Peixes

20.02 | 20.03

Será o momento certo para realizar novos
acordos e parcerias. É o momento para
curar velhas feridas e ajustar o compasso
do casal em direção a um maior entendimento. Só tome cuidado para não realizar
os ajustes do ponto de vista dos seus
próprios interesses. Saia de casa, vá com
os amigos às festas e demais eventos.
Você estará propício à socialização. Os
amigos serão um ótimo referencial nessa
fase. Vá ao dentista.

