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Passeios escolares

Arriva transporta
milhares de estudantes

Para o ano escolar de 2018/19 a Arriva preparou um apelativo
conjunto de propostas para inesquecíveis passeios escolares,
especialmente pensado para crianças desde o Jardim de Infância
até ao 12º Ano de escolaridade. Aprendizagem e diversão, juntos,
para viver e desfrutar.

TeatroBus na Expoclássicos
A edição que celebrou 10 anos de
Expoclássicos, em Guimarães,
contou com viaturas imortalizadas
em filmes e, também, com a
presença do TeatroBus, que
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Senhora de Porto
d’Ave é monumento
nacional
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apresentou duas peças: “O
Arlequim” e “Chef Giovanni”. Foi a
oportunidade perfeita para crianças
e pais conhecerem de perto este
autocarro.
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NOTÍCIAS

Jana Siber é a nova
managing director
da Mainland Europe
No âmbito da recente reorganização da Arriva na Europa Continental,
Jana Siber foi nomeada managing director da Mainland Europe, (mercados
emergentes), sendo responsável pelo crescimento da presença da Arriva na
República Checa, Hungria, Itália, Polónia, Portugal, Espanha e Suécia.
A profissional irá integrar o Arriva Management Board, reportando diretamente ao CEO Manfred Rudhart, sendo responsável pelo apoio a soluções
específicas de crescimento e inovação nos referidos mercados.
Antes de ingressar na Arriva, Jana Siber trabalhou cinco anos no Avis
Budget Group em vários cargos de responsabilidade, mais recentemente liderando a divisão ZipCar International. Antes disso, foi Vice-Presidente de
Licenciamentos Globais na Avis, e também foi responsável pela Estratégia
Internacional para os países EMEA e Ásia-Pacífico.
Ocupou ainda cargos de consultoria sénior na Bain & Company UK, Accenture (Reino Unido) e Booz Allen Hamilton International (Reino Unido),
onde liderou projetos de estratégia e transformação.
Jana possui o BA em Experimental Psychology pela Universidade de Oxford e o MBA pela London Business School.

Em cima: António Mota, Francisco Marta, Serrano, Luís Costa, Jonas Fernandes. Depois da
Mascote: Carlos Costa, Daniel Freitas, Nuno Conde. Em baixo: Márcio Neves, Leandro Pereira,
Rodrigo Fernandes, Paulo Trigo.

Campeonato
Europeu
de Teamgym
decorreu
em Odivelas
Com o apoio Arriva

Decorreu no Multiusos de Odivelas, entre 17 e 20 de outubro, o 12.º Campeonato da
Europa de Teamgym. Este é o maior evento internacional da disciplina, sendo sido a
Federação de Ginástica de Portugal responsável pela organização do evento, responsabilidade partilhada com a autarquia de Odivelas.
O Pavilhão recebeu mais de 850 ginastas e 52 equipas de 16 países, o que foi um
recorde de participação na modalidade. Portugal esteve representado por três equipas:
duas seniores (uma masculina e uma mista) e uma júnior (mista).
O Teamgym é uma das duas disciplinas ou especialidades, a par dos conjuntos da
rítmica, disputada em equipa, incluindo o respetivo programa técnico de competições.
Três especialidades que são o solo, o tumbling e o minitrampolim que, em conjunto,
definem a pontuação total. Cada equipa inclui 10 ginastas e dois suplentes, que se apresentam nas três especialidades em competição, tanto qualificações como finais.
O transporte das comitivas ficou a cargo da Arriva, que dividiu o serviço entre a Arriva Portugal Norte e a TST. O serviço prestado foi profundamente elogiado pela organização do torneio, que realçou não só a boa qualidade de transporte oferecido mas também
do serviço prestado pelos senhores condutores presentes e que aqui se identificam.
Da TST Laranjeiro: António Ferreira, António Mota, Cláudio Ludovino, Domingos Serrano, Eurico Carajote, Francisco Marta, Guilherme Neves, José Nunes, Luís Salgueiro.
Da TST Setúbal: Eliano Canato, Hélder Cardoso, Luís Costa, Manuel Lourenço, e da
Arriva Guimarães, Daniel Freitas, Jonas Fernandes, Filipe Silva, Leandro Pereira, Márcio Neves, Nuno Conde, Paulo Trigo e Rodrigo Fernandes.
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EDITORIAL

Manuel Santa Cruz Oliveira
Presidente da Comissão Executiva
Arriva Portugal

Caro/a Leitor/a,
Cliente e Amigo/a,
Tem na sua mão a edição de outono do seu Arriva Jornal que, espero, lhe proporcione muito agradáveis momentos de leitura
Assim como aconteceu no ano passado, o verão
deste ano de 2018 prolongou-se até muito tarde,
mas, felizmente, não tivemos o terror dos incêndios
com consequências tão devastadoras como no ano
anterior.
No entanto, já no início do mês de outubro, assistimos à passagem de uma fortíssima tempestade
- um fenómeno meteorológico de dimensão sem
precedentes no território continental - que, com
ventos de força anormal para a nossa realidade,
causou elevados prejuízos sobretudo na zona centro do País, afetando inúmeras famílias, atividades
económicas e serviços e, por isso, merece o destaque inicial deste editorial como forma de lembrar
os nossos concidadãos que, de um momento para o
outro, viram as suas vidas afetadas de forma violenta pela força da natureza.
Infelizmente parece que este tipo de fenómenos
meteorológicos - de que outrora só ouvíamos falar
por ocorrerem muito longe – estão a ser mais frequentes na região do nosso País e, por isso mesmo,
temos que aprender a lidar com eles e, sobretudo,
temos que aceitar como muito sérios os avisos que
nos sejam feitos pelos organismos nacionais competentes e seguir as suas recomendações sobre a forma
de nos protegermos para evitar males maiores.
Os nossos estimados leitores têm tido a oportu-
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nidade de, também através do Arriva Jornal, terem
conhecimento do sucesso da Arriva na Europa, sucesso esse que tem permitido um enorme crescimento da empresa o que, naturalmente, determina
a necessidade de, em alguns momentos, se proceder à adaptação das estruturas empresariais e a Arriva está a viver um desses momentos.
Vem isto a propósito de uma recente decisão
do grupo que consistiu em dividir as operações da
Europa Continental em duas regiões. Como consequência da criação destas duas regiões Jana Siber
entrou na Administração do Grupo e foi nomeada
responsável pelos negócios da Arriva nos Países da
nossa região, com a função de Managing Director –
Mainland Europe (Emerging Markets), assunto que
verá tratado em artigo próprio deste número do jornal.
Permita-me caro leitor que aqui dê a boas vindas
a Jana Siber, lhe deseje os maiores sucessos na sua
função como administradora da Arriva e que a sua
ação contribua para a consolidação e o crescimento
da empresa, nomeadamente no nosso País.
Desejo-lhe, caro leitor, uma ótima leitura dos
muitos e variados temas que encontrará nas páginas deste número, permitindo-me chamar a sua
atenção para o que se refere ao TeatroBus pois este
nosso produto já seu conhecido oferece, agora, novas possibilidades que poderão ser interessantes
para escolas, autarquias e empresas.
Obrigado pela sua atenção!
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PASSEIOS ESCOLARES
texto Susana Marvão
fotografia D.R.

A Surpreendente
Fábrica
do Chocolate

Para além do que vai
acontecer em palco, o
público pode esperar
algumas surpresas,
como por exemplo uma
monumental fonte de
chocolate

C

hama-se “A Surpreendente Fábrica de Chocolate” e é a mais recente
aposta da produtora AM Live que já
nos habituou a espetáculos como “A
Branca de Neve no Gelo” ou a “Alice
no País das Maravilhas”. Num ano de
dirupção, e ao invés de seguirem o “tradicional”
passo de adaptarem contos da Disney, a AM Live
optou por fazer um original. Desde a temática
aos textos passando pela música ou cenografia.
“Tudo 100% português. E do Norte”, disse ao Arriva Jornal Bruno Galvão, da AM Live. “Até agora,
basicamente íamos buscar inspiração a contos
tradicionais e fazíamos uma adaptação. Este ano
é radicalmente diferente já que é tudo original”.
Ou seja, o tema em nada tem a ver com Charlie e
a Fábrica de Chocolate, popularizado pela adaptação de Tim Burton.
Ao todo, são 100 as pessoas que colaboram no
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espetáculo, sendo que em palco, para além de 16
atores, está uma orquestra ao vivo.
A peça vai estar em cena durante o período
alargado das férias de Natal e, a ver pelo exemplo das produções da AM Live nos anos anteriores, candidata-se a ser o espetáculo com o maior
número de bilhetes vendidos nesta altura na Ticketline. Bruno Galvão espera que cerca de 80 mil
pessoas assistam à “Surpreendente Fábrica do
Chocolate”.
Mas mais do que uma peça, é suposto ser uma
experiência imersiva. O responsável explicou-nos
que esta produção não é, de todo, “uma criação
para satisfazer o umbigo de um artista”, mas antes “é desenhado para um público alvo específico”.
Daí que para além do que vai acontecer em palco,
o público pode esperar por algumas surpresas,
como por exemplo uma monumental fonte de
chocolate.

Chef Giovanni:
o tesouro da
alimentação saudável
O “Chef Giovanni”
é uma das peças
que tem como
palco o TeatroBus,
a par da “Arlequim
Recicla Assim”,
outro projeto
original da
Companhia de
Teatro de Santo
Tirso

A

história é mais ou menos esta: um grande
chef de cozinha chega para revelar o tesouro
da alimentação saudável. Durante essa revelação vai sendo interrompido por inúmeras
personagens conhecidas e divertidas que nos
ensinam que a saúde e a qualidade de vida
são um tesouro que em muito advém da alimentação que
fazemos.
O “Chef Giovanni” é uma das peças que tem como palco o
TeatroBus, a par da “Arlequim Recicla Assim”, outro projeto
original da Companhia de Teatro de Santo Tirso. Hoje, esta
companhia é composta por sete elementos “residentes”,
mas todos em “formato” de voluntariado, como explicou ao
Arriva Jornal Sérgio Macedo, responsável pelo grupo.
Professores, contabilistas, carpinteiros ou advogados são
algumas das profissões destes atores que dão corpo e alma
à Companhia de Teatro de Santo de Santo Tirso e que são
responsáveis por tudo. Sendo que tudo abarca a criatividade dos textos, a adaptação das músicas, a dramatização e
a produção do espetáculo. “Trabalhamos com peças originais, feitas por nós, desde o texto à adaptação das letras das
músicas”, explicou-nos Sérgio Macedo.
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Este é já o quarto ano de atividade do grupo que, no total,
já levaram a cena 13 peças originais. “É tudo feito com muita paixão. Mesmo para fazer, por exemplo, o guarda-roupa
muitas vezes socorremo-nos da família e amigos para nos
ajudarem”. Para terem uma ideia, a peça Chef Gionanni levou dois meses a criar.
E para ajudar à criação de receitas financeiras para a companhia, as peças muitas vezes são materializadas em livros
ilustrados para crianças que depois são vendidos ao público. Aliás, no que diz respeito a apoios, seja de empresas privadas seja da Câmara Municipal, Sérgio Macedo está longe
de concordar com a subsidiodependência. “Não queremos
que nos ajudem por ajudar. Queremos que reconheçam o
nosso valor a acreditem que faz sentido apoiarem-nos. Por
isso aceitamos apoios sempre na base da permuta. Se nos
dão algo, temos de dar algo em troca”. Recentemente uma
empresa apoiou a Companhia, sendo que esta ofereceu o
espetáculo de Natal aos filhos dos funcionários. “Para nós,
só assim fazem sentido os apoios”.
Para 2019 são já muitos os projetos em mente. “Os Piratas”, “O Baú dos Malvados” e peças mais dedicadas a adultos
que abarquem temas históricos estão a ser planeados.

PASSEIOS ESCOLARES
texto Susana Marvão
fotografia D.R.

Os Maias
Episódios
da Vida
Romântica

E

sta peça dramatiza a intemporal história que narra a vida da família Maia, a política do séc. XIX,
as corridas de cavalos, as tardes passadas no Grémio Literário e os passeios em Sintra.
Através de Carlos da Maia, homem abastado, culto e sedutor, conhecemos João da Ega, a
projeção literária de Eça de Queirós, o avô Afonso da Maia,
que procura incutir a sua posição conservadora, o aspirante a
“chique” Dâmaso Salcede, os Condes de Gouvarinho, espelhos
da falsidade da sociedade e incompetência do poder político
e outras personagens que caracterizam a sociedade lisboeta
do fim do séc. XIX.
Destinada ao 11º ano de escolaridade, esta peça conta com
2h10 minutos e mantém-se fiel à narrativa da época, no que
toca à linguagem, cenário, figurinos e adereços e à visão de
Eça de Queirós, que descreve esta sociedade de costumes enquanto retrata o romance entre Carlos da Maia e Maria Eduarda, dois jovens que ao longo da trama descobrem algo que
mudará as suas vidas para sempre.

Luís
O Poeta
e o Homem

L

uís Vaz de Camões é, sem dúvida nenhuma, um
reconhecido poeta português. Mas o que conhecemos de Camões enquanto homem? Sabemos o
que o influenciou a ser Poeta? O que distingue o
poeta do homem?
O espetáculo destina-se ao 10º Ano de escolaridade e pretende evocar a lírica camoniana, de onde vem e
para onde foi, mas sobretudo, perceber quem foi o homem
atrás do poeta, os seus sonetos, as suas cantigas, as suas rimas, as suas reflexões e a sua obra de destaque - Os Lusíadas.
Tudo começa com a inquietação do Professor Luís que procura novas técnicas para leccionar de forma mais apelativa a
vida e obra deste génio.
Com a chegada de Daniel, o seu amigo historiador, a solução parece próxima pois este dispõe-se a ajudar até que surge
D. Alice, a empregada do professor, que decide intrometer-se
na conversa e até opinar. Posto isto, o professor decide juntar
os dois e proporcionar-lhe esta “aula encenada” cujo rumo vai
sempre surpreender.
Com duração de 1h15 minutos e protagonizada por três
atores, esta peça propõe aos alunos e professores que embarquem numa viagem ditada pela música ao vivo e pela curiosidade que coloca lado a lado o nosso mundo e o de Camões.
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Fernando
em Pessoa

Q

uem é Fernando Pessoa? Quem são os seus heterónimos? Quem melhor do que um psicólogo
para o entender? O que há a entender? A poesia
pode e deve ser dissecada, mas será que não é
passível de ser apenas fruto do momento? Destinada ao 12º Ano de escolaridade e com uma
duração prevista de 1h10 minutos, esta peça aborda a vida e
a obra de Fernando Pessoa de forma divertida, fazendo com
que a poesia seja alvo de uma análise cuidada e imaginativa.
Temos uma psicóloga e um interno de psicologia, num dia
normal das suas vidas.
Numa das consultas surge um homem, ou melhor muitos... Fernando Pessoa! A viagem começa dentro do consultório e irá terminar dentro da cabeça de Fernando Pessoa ortónimo e heterónimo. Como dizia Pessoa: “O fim da arte inferior
é agradar, o fim da arte média é elevar, o fim da arte superior
é libertar”

Frei Luís
de Sousa

F

rei Luís de Sousa, adaptação do texto de Almeida
Garrett, é uma recente produção cuja premissa
é ressalvar todos os grandes temas que se estudam na leitura desta obra, existindo uma clareza
inerente à representação das problemáticas que
se abordam, mas mantendo de forma coesa a
essência das palavras e ações. Destinado ao 11º Ano, este espetáculo procura resolver a dificuldade de compreensão não
desvirtuando a obra mas alicerçando os simbolismos, a sua
interpretação e o fiel retracto da época e costumes.
A conhecida trama fala de D. Madalena de Vilhena que
após sete anos de espera pelo seu marido desaparecido em
combate, decide casar de novo, notícia esta que desagrada e
inquieta o fiel amigo, Telmo Pais. Avisada pelos presságios de
Telmo, D. Madalena vai prosseguindo a sua viagem rumo ao
sofrimento, pois entre premonições trágicas, a filha do segundo casamento, Maria, que representa o sonho, a pureza e a
inocência, acaba por falecer. Toda a trama gira à volta do desaparecimento de D. João de Portugal, simbolicamente ligado
ao Sebastianismo e à esperança, porque apesar da crença se
desmoronar cada vez mais, o desfecho é surpreendente.
Com duração de 1h40 minutos e protagonizada por seis
atores, esta peça retrata as diferentes histórias, espíritos e
peripécias que se focam sobre os valores patrióticos, a debilidade, o nacionalismo, a catástrofe, a liberdade, a revolta e
o amor.
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TEATROBUS
texto Fátima Almeida
fotografia Marco António Lindo

S. Miguel de Seide

TeatroBus abrilhanta
Sarau Teatral e Musical
Os atores,
amadores,
desenvolveram a
sua performance
de forma
exemplar e
primorosa

O

portão antigo, de ferro forjado e pintado de verde, cede a passagem e a entrada a um espaço
de lazer, aprazível, onde, não raras vezes, as
famílias da aldeia se reúnem para fazer piqueniques, festejar o Arcanjo S. Miguel, procurar
os serviços da Junta de Freguesia - agora instalados no edifício que em tempos recuados serviu de morada
a Nuno Castelo Branco, filho do ilustre escritor e romancista
Camilo Castelo Branco, ou assistir a espetáculos musicais e teatrais como era este o caso.
Antes da tarde dar lugar à noite, o Grupo Musical Pedra
D’Agua fez o ensaio de som e tudo se preparou para realizar o
sarau que estava previsto: o posicionamento do estrado, das cadeiras e microfones, a distribuição dos adereços, o acerto dos
últimos pormenores.
Pelas 21.30 horas, do dia 15 de setembro, no recinto da Casa
do Nuno, como vulgarmente é apelidado, começava o Sarau
Teatral e Musical. Num primeiro momento de teatro, com o
autocarro em pano de fundo e depois de convidadas as pessoas
da assistência a entrarem no TeatroBus, os atores do Grutaca
iniciavam, de forma exemplar, o espetáculo. Cláudia Campos
e Reinaldo Ferreira apresentaram um pequeno sketch da obra
“Camilo Génio e Figura”, de Agustina Bessa-Luís logo seguido
de um texto de Nuno Castelo Branco, magistralmente interpretado pela atriz, Dalila Dano, em jeito de monólogo.
De seguida, e após o regresso do público ao seu lugar, o Grupo Musical Pedra D’Agua, constituído por Rosário Veiga (Coros
e Adufe), Fátima Almeida (Voz e Adufe), Reinaldo Ferreira (Coros e Guitarra), Joaquim Pinho (Viola Braguesa, Guitarra e Coros), Luís Miguel Ferreira (Bandolim), Marco Torrinha (Coros
e Cájon) e Ruben Oliveira (Viola Baixo), preenchia o espaço de
sonoridades conhecidas e reconhecidas como património cultural, musical e identitário da cultura portuguesa. Cantigas do
Minho, Alto Minho, Beira Interior, Trás os Monte e Douro Litoral aqui foram interpretadas e apresentadas de forma brilhante e espetacular pelo grupo de música tradicional portuguesa,
Pedra D’Agua, sediado em Joane, no concelho de Vila Nova de
Famalicão e em atividade contínua desde a primavera de 1986.
Após a exibição musical seguiu-se o segundo e último momento de teatro da noite com a apresentação da peça: “Eu, tu, ele, nós,
vós, eles” da autoria de Sérgio Godinho e música de Jorge Constante Pereira. A história, apesar de escrita na década de 80 do seculo
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passado mantém-se atual e aborda o tema da aceitação do outro,
que é estranho, que é diferente, possibilitando ao ser humano assimilar a diferença, partilhar aprendizagem e estabelecer pontes
de diálogo indispensáveis à felicidade e bem-estar de toda a humanidade. Os atores, amadores, desenvolveram a sua performance de forma exemplar e primorosa conseguindo interagir com o
público presente que aplaudia e se divertia momento a momento
com o desenrolar da história. Em palco estiveram os atores: Catarina Silva (Daniela), Bárbara Araújo (Cristina), Cláudia Campos
(Barnabé), Hélder Lobo (André) e Luís Miguel Ferreira (Ele ou o
Outro). A Encenação quer do sketch inicial quer da peça “Eu, tu,
ele, nós, vós, eles” é da autoria de Reinaldo Ferreira.
O suporte musical da peça de teatro aconteceu ao vivo, e
teve a colaboração do Grupo Musical Pedra D’Agua (quatro dos
seus elementos - Fátima, Rosário, Reinaldo e Joaquim - já haviam, de resto, participado como atores e músicos da mesma
peça nos anos de 1983 e 1984).
A noite, entretanto, arrefeceu e o nevoeiro denso baixou e
inundou o recinto de forma inesperada, apanhando de surpresa algumas das pessoas presentes. Todavia, no rosto de todos
lia-se a satisfação e o agrado que este Sarau Teatral e Musical
lhes proporcionava.
Perto das 24 horas terminou a segunda edição do Sarau
Cultural promovido pela União de Freguesias de Seide e pelo
Grutaca, Grupo de Teatro Amador Camiliano, de Seide S. Miguel. Colaboraram nesta iniciativa o Grupo M. Pedra D’Agua, a
empresa Silva Som (Landim – VNF) e a Comissão de Festas a S.
Miguel (Seide).
A coberto da neblina que tomara conta do lugar, afastaram-se as pessoas e o TeatroBus deixou o recinto onde doravante
ficaria associado na memória de todos os que quiseram partilhar este momento.
Na praceta, do outro lado da estrada, a efigie de Camilo Castelo Branco permanecia vigilante e impávida olhando os muros
antigos da casa onde vivera os últimos e mais produtivos anos
da sua vida.
Os espetáculos e as modas são efémeros, todos o sabemos,
no entanto a literatura, o teatro, a música perdurarão para
além de cada um de nós. Que o digam, entre outros, Camões,
Gil Vicente, Shakespeare, Cervantes, Camilo Castelo Branco,
Mozart, Strauss ou, se preferirmos, que o diga o povo anónimo
que ainda canta e encanta.

DESTAQUE
texto e fotografia Marco António Lindo

Uma década
de Expoclássicos
Este ano, a
Expoclássicos
esteve patente em
27 e 28 de outubro.
A organização
esforçou-se
nitidamente
por amplificar
a qualidade e
valência dos
espaços

N

os 10 anos de Expoclássicos, em
Guimarães, o TeatroBus esteve presente. Este ano, o certame foi dedicado a veículos fundamentalmente
automóveis que fizeram parte do
estrelato. Ou seja, que participaram
em filmes que ficaram na memória de todos.
A Expo Clássicos já apresentou em Guimarães
“Os Carros da Presidência” em 2012; “Clássicos
Desportivos” em 2013, integrado na celebração do
título Guimarães Cidade Europeia do Desporto;
os “Clássicos Militares” em 2014, exposição que
assinalou os 40 anos do 25 de Abril e o primeiro
centenário da I Guerra Mundial; e uma mostra
de Transportes Públicos de Passageiros em 2015,
exposição que foi a primeira em Portugal a congregar exclusivamente autocarros clássicos preservados.
Este ano, a Expoclássicos esteve patente em 27
e 28 de outubro. A organização esforçou-se nitidamente por amplificar a qualidade e valência dos

9

jornal

espaços. Especial, devido ao tema, foi a grande
tenda do cinema onde passaram cinco filmes que
fazem parte da história do cinema e aos quais associaremos sempre os veículos.
Mesmo que não se ligue muito a carros, há
gerações que nunca deixarão de separar os olhos
azuis do Steve McQueen do Ford Mustang verde
escuro, tudo no filme Bullit, veículo que serviu
para ilustrar o cartaz do evento este ano.
Mas Bullit desta vez não passou na “tenda cinema”. O Cineclube de Guimarães presenteou-nos
com A Ultrapassagem, de Dino Rissi, de 1962; The
Italian Job, de Peter Collinson, de 1969; Drive, de
2011, de Nicholas Winding Refn; The French Connection, de William Friedkin em 1971; e Thelma &
Louise de Ridley Scott em 1991.
Como já referimos, os filmes na Expoclássicos
vieram pela mão do diretor do Cineclube de Guimarães, Carlos Mesquita, que a convite do diretor
da Tempo Livre, Amadeu Portilha, articulou as possibilidades de exibição com a agenda de eventos.

Cineclube faz 60 anos
Este é também o ano da comemoração do 60º aniversário de atividade do Cineclube. No ano em que
quebrou a marca dos 800 sócios, mantém ativamente
as suas programações, que também se estendem à
fotografia e imagem.
Em exposição, além dos veículos do tema, tivemos dezenas de veículos das mais diversas gerações.
A estes associaram-se os particulares detentores de
clássicos que estavam convidados a estaciona-los no
parque exterior.
Nos dois dias houve passeios organizados por
clubes, o Passeio dos Carochas da Cidade Berço, o
Passeio dos Informais, o do Clube Desportivo 80/90,
o das Motorizadas Antigas de Guimarães e um territorialmente mais amplo, o da Bicavalaria, os Dois
Cavalos do Minho.
Em exposição numa área extensa estiveram as
Vespas, do Vespa Clube de Guimarães. Um espaço
notável com vários e excelentes exemplos da marca
da Piaggio que desde 1946 nos oferece uma elegante variedade e que se tornou por valor próprio num
ícone de comunicação. Este ano, a Vespa apresenta o
seu modelo 100% elétrico a “Vespa Elettrica”.
TeatroBus na Expoclássicos
O TeatroBus esteve na Expoclássicos. Na verdade,
este era o único “não clássico” lá dentro, já que o autocarro é novinho demais para o ser.

Desta vez houve oportunidade para ver apenas
duas peças: “O Arlequim” que usa figuras das mais diversas, incluído o lobo mau, o capuchinho vermelho
ou os anões, para explicar boas práticas ambientais
e lembrar os melhores procedimentos em relação ao
lixo e ao seu tratamento. Nesta peça, todos participam, tanto crianças como pais, que subitamente se
vêem envolvidos na “trama”.
Muito divertido foi igualmente o Chef Giovanni.
O Giovanni é um senhor elegante, porque se alimenta bem, tem um belo bigode porque é chef e um grande sorriso porque fica feliz por ajudar as crianças a
comerem bem.
O Giovanni é um cozinheiro italiano que estranhamente não faz nem pizza, nem spaghetti, nem
lasanha, mas que em contrapartida faz mil coisas
com legumes. A certa altura, já sai fumo das panelas
no meio do TeatroBus. Pouco depois o Chef Giovanni
é “atacado” pelo super-homem que precisa desesperadamente comer muitos legumes, brócolos, couves,
beringela e imensas cenouras.
Interessantes também foram os momentos em
que, em especial as crianças, vieram ver o TeatroBus e
em que pediram explicações para saberem como funciona um teatro lá dentro. E até os pais aproveitaram a
chance para mostrar aos filhos o que é um autocarro.
Em breve, o TeatroBus estará por aí, algures numa
cidade ou aldeia, eventualmente com outra história,
para crianças ou adultos.
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Interessante também
foram os momentos
em que, em especial
as crianças, vieram ver
o TeatroBus e em que
pediram explicações
para saberem como
funciona um teatro lá
dentro. E até os pais
aproveitaram a chance
para mostrar aos filhos o
que é um autocarro

SOCIEDADE
texto Secção de Prevenção Criminal
e Policiamento Comunitário do
Destacamento Territorial
da GNR de Arcos de Valdevez
fotografia Marco António Lindo

Destamento da GNR
de Arcos de Valdevez
colabora com TeatroBus

O

Destacamento Territorial de Arcos
de Valdevez da Guarda Nacional
Republicana, através da Secção de
Prevenção Criminal e Policiamento
Comunitário (SPC), colaborou com a
Câmara Municipal da localidade na
realização do festival sénior, que decorreu no Pavilhão CENFIM.
O evento, que reuniu cerca de 200 idosos, vindos
das diversas IPSS do concelho, que abrangem a área
de intervenção da SPC deste destacamento, contou
com a presença presidente da Câmara Municipal de
Arcos de Valdevez e da vereadora presidente da CAPI.
O festival sénior, atividade intergeracional, que
juntou população mais idosa e jovens, participando
conjuntamente em jogos tradicionais, permitindo-lhes recordar os tempos de juventude, intervalado
com atuações musicais das várias instituições participantes, foi, por aquele grupo etário, muito bem
acolhido e proporcionou-lhes um momento único repleto de entusiasmo, de confraternização e convívio.
O acontecimento contou ainda com a presença
do grupo de Teatro “Azul Diferent” da CERCIFAF, que
atuou no interior do TeatroBus da Arriva Portugal, e
foi, por todas as pessoas que assistiram, muito apreciado, pois focou temas muito atuais, relacionados
com as diferenças entre pessoas e outros cuidados a
ter no dia a dia.

O acontecimento contou com
a presença do grupo de Teatro
“Azul Diferent” da CERCIFAF,
que atuou no interior do
TeatroBus da Arriva Portugal

MÚSICA
texto Mónica Lindo
fotografia D.R.

A BANDA DO ESTRANGEIRO

Foreigner

T

udo começa com o Michael Leslie Jones, um senhor que nasceu em 1944 na
cidade de Portsmouth, no sul de Inglaterra. A infância no pós Segunda Grande Guerra foi inevitavelmente complexa, grandes dificuldades materiais e
fraca mobilidade limitavam muito os sonhos de uma
criança.
O gosto pela música fá-lo entender que isso poderia ser o seu escape do mundo e não tardou até
que desse por si a tocar numa banda desconhecida
para nós, pelo menos para mim, “Nero and the Gladiators”. Passagem muito rápida já que, logo de seguida, está noutra banda do mesmo nível, que no fim
dos anos 60 teve alguma visibilidade em Inglaterra:
“Spooky Tooth”; … eu teria reparado num nome tão
parvo!
Entre bandas, tinha ido para França tocar com
Sylvie Vartan e Johnny Hallyday. Por esses anos o
meu paizinho estava a começar a gostar de música,
condenando-me assim, geneticamente, ao mesmo!
Em 1972, participa no álbum de Peter Frampton,
“Wind of Change”, e em 1974 num álbum lindo do
George Harrison, “Dark Horse”.
Acho que ainda não disse, mas o Michael Leslie
Jones é conhecido, regularmente, por Mick Jones. A
ele junta-se outro britânico, que apesar de já ter tocado na banda do Exército Britânico, o que importa era
ter sido membro de outra banda mítica do século XX,
“King Crimson”, o Ian McDonald.
O Louis Andrew Grammatico tinha um nome impossível para um músico, mesmo que de rock!!! Por
isso passou a ser conhecido por Lou Gramm. O Lou
também tinha tocado na banda da escola, e noutra
coisa qualquer, quando com uns amigos fez uma
banda a que chamaram “Black Sheep”. Não tenho nenhuma opinião sobre eles, mas aqui nos apontamentos salta à vista terem sido a primeira banda a assinar
por uma editora muito conhecida, a “Chrysalis”. Foram eles que editaram os seus dois primeiros álbuns
e, certa véspera de Natal em 1975, os “Black Sheep”
iam tocar como banda de abertura dos Kiss, quando o camião com o material deslizou no gelo e ficou
completamente destruído; o material foi-se todo e a
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banda acabou!
Depois ainda havia o Dennis Elliott, que tinha
começado a tocar bateria aos cinco anos de idade e
que estava nos “Mott the Hoople”, outra grande banda britânica dos anos 70, quando decide emigrar.
Nunca ele imaginava ficar nos US of A, com um visto
de US Resident Alien e, passados uns anos, chegar
à conclusão que fazia parte de uma banda que vendeu mais de oitenta milhões de álbuns! Uma banda
maioritariamente de estrangeiros tinha que se chamar “Foreigner”.
Depois falta o teclista Alan “Al” Greenwood, que
acompanhou a banda por quatro anos. Era um bom
músico que, com o baixista Ed Gagliardi, sai em 1981
para criar uma banda mais ou menos medíocre, os
“Spys”. Foi especialmente pena para o Al que, com
a sua experiência, merecia mais! Ele tinha chegado a tocar com o Joe Lynn Turner, primeiro nos
“Rainbow” do Richie Blackmore, e depois com o Yngwie Malmsteen. Estou a escrever de cor por isso, se
me enganar, é sem querer!
O nome original da banda, pelo menos o usado
na “Demo”, é “Trigger”. A “Demo” passa por diversas
editoras e estações de rádio, mas ninguém dá grande
valor. Entretanto, John Kalodner, jornalista especializado em música, ouve e estava a preparar um programa de rádio da estação A&R pertencente à “Atlantic Records”. Enquanto conversava com o presidente
da editora, Jerry Greenberg vê a cassete em cima da
mesa. A cassete dizia “Trigger” mas Kalodner pensou
que era o título do tema, já que ele conhecia uma
banda com esse nome, mas não eram estes de certeza! Nem os membros da banda sabiam, mas “Trigger” já estava registado e, naquele momento em que
era preciso decidir – e depressa! –, “Foreigner” valeu.
Eram maioritariamente de fora, por isso, servia! O
John Kalodner coloca o tema no ar e a aceitação é tão
grande que a “Atlantic” lhes edita o disco.
Engraçado, que as gravações acontecem no “Sarm
Studios” de Londres, embora o “mix” fosse feito pelo
Mick Jones, o Ian McDonald e o Jimmy Douglass
nos Estados Unidos. Entretanto Bud Prager, dono da
“ESP Management”, assina como manager do grupo;
acompanhá-los-á pessoalmente por 17 anos.

Uma palavra para lembrar o Bud Prager que,
entre “N” contribuições para a música, é co-fundador da Country Music Association em Nashville!
As consequências da qualidade da banda são
visíveis. Entre 1977 e 1978 atuam quase todos os
dias nos Estados Unidos, num tour que culmina
no “California Jam II” quando, em 18 de Março,
tocam para mais de 200 mil espectadores. Em
abril partem para a Europa, de onde seguem para
o Japão e Austrália. Antes de partirem para este
tour internacional já tinham vendido mais de 4
milhões de cópias!
Os três primeiros álbuns da banda são memoráveis. Há muito tempo que nenhuma banda
vendia tanto e tão bem em tão pouco tempo, isto
levando em especial conta que estavam assim
desde o primeiro disco. Em 1977, “Foreigner” é
quarto nos USA, no ano seguinte “Double Vision”
é terceiro e em 1979 “Head Games” atinge o quinto lugar no top de álbuns nos Estados Unidos.
1978 foi quando os “Foreigner” entram em força na Europa e podia ser melhor se não fizessem
parte das classificações coisas más como “My
Sharona” dos “The Knack”; mas que vendeu quase tanto!
Nesta fase da história do Rock há um quase
excedente de material muito conhecido e muito bom. É chato, mas imaginem que sabem que
todas estas são grandes bandas, e que têm uma
chata como eu a dizer nomes de bandas editadas
em 1978, e que tenho aqui à minha frente os discos do papzz… vendo só a data 1978 tenho “Kiss”,
“Prince”, “Aretha Franklin”, “Rainbow”, “Camel”,
“AC/DC”, “David Guilmore”, “Kraftwerk”, “Thin
Lizzy”, “Rolling Stones”, “Alan Parsons”, “The
Who”, o álbum de lançamento dos “Devo”, “Scorpions”, “Brian Ferry”, “Styx”, “Frank Zappa”, “David Bowie” e “Ultravox” … e posso dizer mais uns
quantos, é demais! A concorrência é demasiada, a
quantidade e a qualidade são imparáveis!
Mal lançam o segundo álbum, “Double Vision”,
temas como “Feels Like the First Time”, “Cold as
Ice” e “Long, Long Way from Home” entram logo
para os Tops. Eu prefiro mesmo o tema título do

álbum. “Never do more than I really need, My
mind is racin’, but my body’s in the lead, Tonight’s
the night, I’m gonna push it to the limits; I live all
of my years in a single minute”… é uma cascata.
Mas o meu preferido é de “Hot Blooded”: “Yeah,
I’m hot blooded, check it and see, I feel the fever burning inside of me, Come on baby, do you
do more than dance? I’m hot blooded, I’m hot
blooded”. O Lou Gramm e o Mick Jones quando
escreveram o tema deviam ter tido uma noite inspiradora!!!
Head Games sai em 1979, produzido por Roy
Thomas Baker. O Roy sabia como ajudar uma
banda a ser ainda mais criativa. Chega ver o leque de produções tão diversas que tem no curriculum, entre as quais de trabalho dos “Queen”,
“The Cars” ou de “Smashing Pumpkins”.
Para Lou Gramm este é o “maior” álbum de
“Foreigner”, em especial por um tema de que gosta particularmente, “Dirty White Boy” - e também
por causa de “Head Games”.
Juke Box Hero vai provocar uma cisão. Ideias
diferentes provocaram discussões irreparáveis.
O baixista Ed Gagliardi tocava o tema como lhe
apetecia e, depois de ouvir umas palavras menos
simpáticas, abandona e vem outro inglês para o
seu lugar - Rick Wills. O rapaz é muito bom e tocou em bandas especialmente memoráveis, “Bad
Company”, “Small Faces”, “Roxy Music”, “Roger
Daltrey” e “Peter Frampton”; demais!
“Head Games” vai vender muito menos. Não
sei porquê, e não estou com vontade de procurar,
mas lembro-me de Lou Gramm há uns anos explicar, numa entrevista que li na Rolling, que o tema
em si, “Head Games”, tinha sido banido por várias
estações de rádio, mas acho que tinha a ver com
a capa do disco! Cenas estranhas à norte-americano, mas imagino que, há 40 anos, uma rapariga
vestida de minissaias sentada num urinol, a limpar o número de telefone dela da parede, pudesse
ser estranho.
Tive aqui a ver com cuidado, mas, pelo que
aparece na imprensa da época, a capa gerou, instantaneamente, uma onda de protestos que a con-

sideravam escandalosa; provavelmente, a pior da
história do rock! Ao menos o “Muscle of Love” do
Alice Cooper saiu numa caixinha de cartão, depois da capa original ser pré banida.
O álbum “4” foi gravado num local delicioso,
o Electric Lady Studios, Nova Iorque, sendo publicado em Julho de 1981. Temas como “Urgent”,
“Waiting for a Girl Like You”, “Juke Box Hero” e
“Break it Up” vão todos dar singles. Thomas Dolby
toca sintetizadores em “Urgent” e “Waiting for a
Girl Like You”.
O Mick e o Lou Gramm dedicam-se, agora
mais que nunca, à banda. O problema é que fazer
“grande música” com uma pequena banda é uma
complicação.
O peso de anos juntos, todos os dias, nos locais
mais diversos da terra, a compor ou em espetáculos, leva a desgaste! Todos as grandes bandas
passam por isso.
Entrámos pelos anos oitenta e, como é hábito,
não estou a fim de vos explicar dados cronológicos, mas há coisas que temos que referir: “I Want
to Know What Love Is” que é o tema que vai colocar os “Foreigner” definitivamente no estrelato é
tão popular que até a Mariah Carey a conseguiu
cantar e tratar bem! Mais difícil ainda, mesmo
que não saibam quem foi a Tina Arena, até ela
também teve uma versão do tema, bem como de
outros!!! O tema fazia parte do álbum “Agent Provocateur” e foi lançado em novembro de 1984.
Ian Mcdonnald começa a dedicar-se mais à
guitarra, afastando-se daquele filão criativo dos
primeiros discos. O baterista Al Greenwood também se afasta um pouco, dedicando-se cada vez
mais à composição. Acabarão por abandonar a
banda reduzindo-a a, apenas, quatro elementos.
Lou Gramm faz o que pode, mas só aguenta
até janeiro de 1987, logo após a edição de “Ready
or Not”. Tinha a intenção de partir definitivamente, mas conseguem que fique como consultor da
banda. Os resultados não são os esperados, e então Lou dedica-se a trabalho pessoal.
Agora tenho que ir embora. Vou fazer panquecas. Antes do Natal conto o resto!

LITERATURA
texto Mafalda Rainho
fotografia D.R.

C O A U T O R A D A C O L E Ç Ã O “ U M A AV E N T U R A ”

Ana Maria Magalhães

A

na Maria Bastos de Oliveira
Martinho, nome literário de
Ana Maria Magalhães, nasce em Lisboa, a 14 de abril
de 1946. Irmã do ator Tozé
Martinho, filhos da conhecida atriz Tareka, teve uma infância feliz,
saudável, rodeada de família com quem dividia morada e outros que por lá passavam
temporadas. Primos, avós, tios, teve todos
por perto, numa alegria e enriquecimento
constantes!
É aluna do Colégio Sagrado Coração de
Maria, onde termina o Ensino Secundário.
Licencia-se em Filosofia na Faculdade Letras da Universidade de Lisboa enquanto
frequenta Psicologia Aplicada no ISPA. Em
1963 casa com António Manuela Cabral de
Magalhães, de quem adota o apelido.
Enquanto ainda estudante começa a
trabalhar na Cambridge School e, logo depois, no Gabinete de Estudos dos Serviços
de Apoio à Juventude do Ministério de Educação.
No ano letivo 1969/1970 começa a lecionar História de Portugal de 2º ciclo, no Liceu
António Enes em Lourenço Marques, Moçambique. Esta experiência de contacto com
crianças de outras nacionalidades é tão motivante que, de volta ao seu país Natal, se decide definitivamente pela carreira docente.
Assim, encontra colocação na Escola
Básica de Salvaterra de Magos e, numa realidade mais rural, distinta do que conhece.
Foi um ano de sucesso, mas difícil pela distância de casa, com dois filhos pequenos.
Então, em 1976/77, faz estágio em Lisboa,
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na Escola Básica Fernando Pessoa, onde
conhece em 1979 a sua “companheira de escrita”, também docente, Isabel Alçada.
Juntas percebem que os alunos têm poucos hábitos de leitura e, assim, decidem
embarcar num projeto – talvez o maior – de
literatura infanto-juvenil português: “Uma
Aventura”, lançando a primeira publicação
em 1982 - “Uma Aventura na Cidade”. Esta
coleção dura até hoje e já conta com 60
obras publicadas! Já teve direito a ser série
televisiva, na SIC, e tem obras que fazem
parte do atual Plano de Leitura Obrigatório
nas escolas.
É também em 1982 que dá formação a
professores. Convidada pelo Ministro da
Educação, reforma o plano curricular do
2º ciclo do sistema educativo em 1989-1991.
As visitas aos locais sobre os quais escreve é, quase, obrigatória! Conhece muitos
locais do país não só pela sua função de formadora, oradora, mas como escritora que
se inspira no terreno. Dedica-se também a
estudos sobre jovens e leitura, dirige jornais e revistas.
Isto é, o seu trabalho em parceria com
Isabel Alçada é o principal projeto da sua
vida, mas nunca parou de trabalhar noutras coisas. É também, e muito, uma mulher de família, que já conta com netos.
Atualmente é casada com Zeferino Coelho.
Ana Maria Magalhães é uma mulher dinâmica, comunicadora, que promete continuar a dar cartas, nunca parando de navegar no seu “meio de transporte favorito”
que será sempre “uma folha de papel em
branco”.
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RELIGIÃO
texto Marco António Lindo
fotografia D.R.

A SEMELHANÇA DE DEUS

MIGUEL

O

Arcanjo é o anjo principal,
ou anjo da oitava ordem na
hierarquia celeste. Na Bíblia,
o termo aparece apenas duas
vezes e apenas no Novo Testamento
Conforme a Bíblia explica, os arcanjos são
sete mas apenas três são mencionados, Miguel, Rafael e Gabriel.
Os outros nomes, Uriel, Baraquiel, Jehudiel, Phanuel e Saeltiel aparecem nos livros
apócrifos de Enoque, o quarto livro de Esdras
Bem na literatura rabínica.
Entretanto, a Igreja Católica só reconhece esses três nomes que estão nas Sagradas
Escrituras.
Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael representaram sempre a mais alta hierarquia
dos anjos. Eles fazem parte do grupo dos
“sete espíritos” citados no livro do Apocalipse. Estes, atendem diretamente ao trono
de Deus. Como função, podemos dizer que
eles são mensageiros dos decretos de Deus
aqui neste mundo. Os nomes de cada um
deles testemunham também a missão que
têm.
Hoje referimos Miguel, São Miguel o Arcanjo Miguel, um nome de origem Hebraica,
que basicamente significa que é aquele que é
“como Deus?”, algo que como sabemos é impossível, “ser como Deus”, daí que simplesmente se possa dizer que o significado deste
nome possa reflectir a “semelhança de Deus”.
São Miguel é por excelência o guardião celeste, o príncipe e guerreiro, que defende o
trono celestial, sendo também o defensor e
protetor do Povo de Deus e por continuidade
o Padroeiro da Igreja Católica.
São Miguel Arcanjo é o responsável supremo pelo “exército” celestial e por todos os
anjos que são fiéis a Deus. Também é referenciado como o Arcanjo da Justiça e Arcanjo do

Arrependimento; é o maior combatente das
forças do mal.
Miguel é citado três vezes nas Sagradas
Escrituras. Primeiro no Antigo Testamento,
no capítulo 12 do livro de Daniel, depois já
no Novo Testamento, na carta de são Judas
e a terceira no capítulo 12 do livro do Apocalipse.
O culto a São Miguel Arcanjo está presente na Igreja desde sempre sendo-lhe dedicadas novenas e orações, quase sempre a pedir
a proteção contra o mal e a busca de um caminho, o caminho de Deus.
No Antigo Testamento São Miguel Arcanjo
aparece a explicar ao profeta Daniel o significado das visões que o profeta tinha envolvendo um carneiro e um bode, explicando-lhe
também fatos importantes sobre o percurso
dos Judeus, a vinda do Messias e a rejeição
que ele sofreria por parte do seu povo, concluindo com a sua morte.
Já no Novo Testamento, aparece ao sacerdote Zacarias e dizendo-lhe que sua esposa
Isabel, já em idade avançada iria ficar grávida dando-lhe um filho, João Batista, o precursor de Jesus. Zacarias duvidou, por causa
da questão da idade e por isso Gabriel castigou-o fazendo-o ficar mudo até que o menino
nascesse.
Seis meses depois de Isabel ter engravidado, Gabriel aparece à Virgem Maria com
a missão de anunciar que ela seria a Mãe do
Salvador, sendo neste complexo conjunto de
situações indiscutivelmente a sua missão
mais importante.
Por causa desta extrema missão de Gabriel nascerá a oração talvez mais rezada de
todos os tempos, a Ave Maria.
Com efeito as primeiras palavras da Ave
Maria são as palavras ditas por Gabriel à Virgem, “Ave Maria, cheia de graça. O Senhor
é contigo. Sendo o arcanjo o mensageiro de
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Deus aquele que só fala aquilo que Deus quer
que seja dito, deduz-se que as palavras da Ave
Maria foram ditas por Deus. A segunda parte
desta oração foi pronunciada por Santa Isabel que diz que “cheia do Espírito Santo”, sendo completada por São Lucas com “Bendita
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do
teu ventre!”. Rezar a Ave Maria é a partir desse momento a maneira de repetir palavras
ditas por Deus.
Entretanto, o Arcanjo aparece depois
a São José para lhe explicar como é que a
gravidez de Maria é obra do Espírito Santo.
José, que pensava em deixar Maria por não
compreender sua gravidez, recebeu-a como
sua esposa e assumiu a grandiosa missão de
marido da Mãe do Salvador e pai adotivo de
Jesus.
Estudos teológicos explicam claramente
que o Arcanjo Gabriel apareceu outras vezes
no Novo Testamento, como quando aparece
em Belém aos pastores avisa-os sobre o nascimento de Jesus, sendo também ele que avisa
os reis magos para que não retornassem ao
rei Herodes depois de terem visto o menino
Jesus.
Ordena, entretanto, a José que fuja para
o Egito para salvar Jesus da perseguição de
Herodes. Entretanto depois da morte de Herodes, indica a José para regressar com Jesus
e Maria para Nazaré. Na agonia de Jesus é Ele
quem o consola no horto das oliveiras, contudo virá também a ser Gabriel a anunciar às
mulheres que Jesus havia ressuscitado.
Como na oração, São Miguel Arcanjo é o
Gloriosíssimo Príncipe da Milícia Celeste,
defende-nos dos dominadores deste mundo
tenebroso e contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. É quem vem em socorro
dos homens que Deus criou à Sua imagem e
semelhança e que remiu por alto preço da tirania do demónio.

SAÚDE
texto Dr. Emanuel Dias / Médico Urologista,
Hospital da Luz Guimarães
fotografia D.R.

Este artigo tem o apoio

Litíase Renal
ou “pedra nos rins”
É provável que um
doente que formou
uma pedra nos rins
venha no futuro a
formar mais

A

Litíase Renal é frequentemente designada na população portuguesa de “pedra nos rins”. Este termo é na realidade
uma boa descrição da doença litiásica
urinária, uma vez que esta designa objetos duros, constituídos por inúmeros cristais, semelhantes por isso a pedras, e que no
caso da litíase urinária se desenvolvem no interior dos
rins. Estas pedras podem variar muito no seu tamanho desde alguns milímetros até vários centímetros.
Como saber se tem Litíase Renal?
Muitas pessoas descobrem que têm pedras nos
rins após terem um episódio de dor muito violenta
habitualmente na região lombar. Este episódio de
dor, por ser tão intenso, torna-se inesquecível e obriga os doentes a recorrerem rapidamente aos cuidados médicos. Na Urologia, designamos este episódio
de dor intensa como Cólica Renal. Esta dor deve-se
ao facto de a pedra que se formou no rim, soltar-se do interior do rim e encravar habitualmente no
ureter (estrutura tubular que liga o interior do rim
à bexiga). Quando isto acontece a urina que o rim
está a produzir não consegue mais passar para a bexiga, distendendo o interior do sistema coletor renal
e causando a dor tão intensa. A outra forma de um
doente descobrir que tem pedra nos rins é através da
realização de uma Ecografia ou TAC abdominal por
outro motivo clínico.

17

jornal

O que fazer para Prevenir a Litíase Renal?
É provável que um doente que formou uma pedra
nos rins venha no futuro a formar mais. Assim, o primeiro passo é sempre tentarmos descobrir o tipo de pedra que o doente tem e porque motivo a formou. Assim
sendo os doentes são frequentemente submetidos a
exames que denominamos de “Estudo metabólico” que
vai exigir entre outros exames a análise da urina produzida pelo doente durante um dia inteiro (24 horas).
Os resultados do estudo metabólico vão orientar mais
especificamente o tipo de tratamento que o doente necessita. Este tratamento, de forma muito geral vai passar por alterações do estilo de vida e da dieta (aumento
da ingestão de líquidos para mais de dois litros por dia,
diminuir a ingestão de sal, diminuir a ingestão de carne, manter uma dieta normal em cálcio) ou então pela
necessidade de tratamento farmacológico.
Tratamento Minimamente Invasivo
da Litíase renal?
Por vezes o tratamento dos doentes particularmente com cólica renal, obriga a uma intervenção
cirúrgica, para remoção da pedra. O tratamento
cirúrgico da litíase renal, no passado muito dependente de cirurgias abdominais por incisões, foi revolucionado nos últimos anos. Assim sendo, hoje em
dia na quase totalidade dos casos a pedra poderá ser
removida através da via urinária, usando um LASER
que fragmenta e destrói a pedra.

SABORES
receitas ekonomista
fotografia D.R.

Doçura
ou travessura?

A

abóbora tem uma vasta gama
de benefícios para a saúde.
Senão, reparemos: ajuda a
regular a pressão arterial;
como é rica em betacaroteno,
o seu consumo está associado à redução do aparecimento de cancro da
próstata e do cólon; os compostos da planta, quer em sementes, quer na polpa são excelentes para ajudar na absorção de glicose
para os tecidos e intestinos, bem como para
equilibrar os níveis de glicose no fígado; as
abóboras são uma fantástica fonte de fibra;
dado que é rica também em vitamina C, a
abóbora ajuda a melhorar o sistema imunológico. Ou seja, faz bem.. a tudo!
Ou seja, consumir abóbora fresca em casa
irá proporcionar grandes benefícios para a
sua saúde, devido às suas propriedades nutricionais. Até porque uma chávena de abóbora

cozida sem sal contém: 1,76gr de proteína;
2,7gr de fibra; 49 calorias; 0,17gr de gordura;
0gr de colesterol; 12,01gr de carboidrato.
Basicamente, fornece mais de 200% da
dose diária recomendada de vitamina A,
19% de vitamina C e pelo menos 10% de vitamina E, riboflavina e potássio.
E são muitas as curiosidades desta planta característica do Halloween. As abóboras são cultivadas em todos os continentes,
exceto na Antártida e a cidade de Morton,
no estado americano de Illinois, auto denomina-se como a “Capital das Abóboras do
Mundo. Cada abóbora tem cerca de 500 sementes e existem mais de 45 variedades diferentes de abóbora. É um fruto, da família
Cucurbitacae, que inclui pepinos e melões.
No passado, acreditava-se que a abóbora tinha a capacidade de remover sardas e curar
picadas de cobra.

Pão de abóbora com queijo

Creme de abóbora, gengibre e crocante de presunto

Ingredientes
1 cubo ou saqueta de fermento
1 chávena de chá de leite morno
500gr de abóbora cozida e esmagada
1 ovo
1 colher de sopa de margarina
2 colheres de sopa de ervas picadas
a gosto
6 colheres de sopa de queijo
parmesão ralado
2 colheres de sopa de amido de milho
4 e 1/2 chávenas de chá de farinha
de trigo
2 colheres de sopa de sementes de
sésamo
Sal a gosto

Ingredientes
1 cebola média picada
3 dentes de alho picados
Azeite
1 caldo Knorr de legumes
4 hastes de aipo
1 kg abóbora (descascada)
2 c. sopa gengibre fresco
Água
Sal
Presunto (fatiado)
Salsa (picada)

Preparação
Numa tigela, dissolver o fermento no leite.
Misturar a abóbora, o ovo, a margarina, o sal, as
ervas e o queijo.
Juntar o amido de milho e, aos poucos, a farinha de
trigo e trabalhar bem a massa.
Cobrir e deixar descansar até duplicar de tamanho.
Colocar a massa numa forma retangular, untada com
óleo e deixar descansar durante mais 10 minutos.
Polvilhar com as sementes de sésamo e levar ao forno, pré-aquecido, a 200º durante 35 minutos.
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Preparação
Comece esta receita com abóbora por refogar, num
tacho, a cebola, o alho e o azeite. Depois de cozinhar
um pouco, acrescente o gengibre descascado e cortado em pedaços e o caldo de legumes e deixe cozinhar.
Adicione o aipo e a abóbora cortados em pedaços.
Junte água até tapar os legumes e tempere com sal.
Deixe cozinhar novamente.
Quando tudo estiver cozinhado triture e retire do
lume.
Coloque as fatias de presunto no forno até ficarem estaladiças, esmague-as quando estiverem nesse ponto
e junte-as à sopa no momento de servir.

Risoto de abóbora
Ingredientes
1 colher de sopa de azeite
4 colheres de sopa de cebola picada
1kg de abóbora descascada e cortada
em cubos pequenos
1 e 1/2 litro de caldo de legumes
Sal a gosto
2 chávenas de chá de arroz para
risoto
4 colheres de sopa de manteiga
1/3 de chávena de chá de queijo
parmesão ralado

Soufflé de abóbora
Preparação
Numa panela, aquecer o azeite, dourar a cebola e
misturar a abóbora.
Cozinhar durante cerca de cinco minutos, mexendo
sempre.
Adicionar o caldo de legumes, o sal e deixar ferver.
Diminuir o lume e cozinhar até a abóbora ficar ligeiramente macia.
Aumentar o lume e, quando levantar fervura, adicionar o arroz.
Mexer bem e cozinhar em fogo baixo até o arroz ficar
al dente.
Desligar o lume, misturar a manteiga e o queijo.

Ingredientes
200gr de creme de abóbora
2 chávenas de chá de leite
1 chávena de chá de queijo ralado
6 claras de ovo
1 colher de chá de fermento

Preparação
Misturar o leite com o creme de abóbora e levar ao
lume, mexendo sempre até engrossar.
Aquecer o forno também a 180º.
Misturar o queijo com o creme de abóbora.
Bater as claras em castelo e juntar o fermento.
Misturar ao creme de abóbora com a ajuda de uma
espátula.
Distribua o soufflé pelos ramequins untados com
manteiga.
Assar durante 25 minutos ou até dourar.

Porco assado com batata doce e abóbora

Mousse de abóbora com coco

Ingredientes
800 g pá de porco sem osso
2 batatas doces
370 g abóbora
1 cebola
1 raminho de tomilho
Folhas de sálvia
1 dl azeite
1 dl vinho branco
Sal
Pimenta
1/2 c. chá paprica

Ingredientes
1/3 chávena de chá de água
1 envelope de gelatina incolor em pó
4 chávenas de abóbora cozida e
esmagada
1 chávena de chá de leite de coco
3/4 chávena de chá de açúcar
1/2 colher de sopa de canela
4 claras de ovo batidas em castelo
1 pitada de sal
Coco para decorar

Preparação
Coloque a carne numa assadeira juntamente com as
batatas doces e a abóbora, ambas cortadas em cubos,
e ainda a cebola em meias-luas.
Tempere tudo com tomilho, folhas de sálvia, paprica,
pimenta e sal.
Regue tudo com vinho branco e azeite e leve ao forno
até a carne estar suculenta.
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Preparação
Colocar a água num recipiente e polvilhar a gelatina
por cima.
Deixar descansar durante 5 minutos e depois levar
ao lume, em banho-maria, mexendo até a gelatina se
dissolver.
Com a ajudar de uma batedeira, misturar todos os
ingredientes, exceto as claras, até obter um creme liso.
Adicionar as claras em castelo e misturar delicadamente para obter uma mousse.
Transferir para um pirex e levar ao frigorífico durante,
pelo menos, 6 horas.
Na hora de servir, polvilhar com coco ralado.

DESTINO
texto Sérgio Costa Lopes
fotografia Pedro Kirilos e Luís Ferreira Alves

17•56 Museu & Enoteca

262 anos de
história da Real
Companhia Velha

F
17•56 MUSEU & ENOTECA
DA REAL COMPANHIA VELHA
Morada: Alameda da Rua Serpa Pinto, 44B
(entrada principal) ou Avenida Ramos Pinto
T. +351 222 448 500
MUSEU
Horário: 10h30 às 19h00
Preço: 15 euros por pessoa (com prova de vinhos)
ENOTECA
Horário:
terça a sábado - 11h00 às 23h00
Domingo – 11h00 às 23h00
Lotação: 190 lugares

oi no passado dia 10 de setembro, que
a Real Companhia Velha celebrou o seu
262º aniversário nas suas novíssimas instalações, 17•56 Museu & Enoteca, um espaço localizado à beira do rio Douro, no
Cais de Gaia (na Alameda da Rua Serpa
Pinto, 44B, mas também com entrada pela Avenida
Ramos Pinto), e que vem ocupar parte daquele que
outrora foi um dos armazéns da Companhia.
O 17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia
Velha é um espaço com 3.000 m2, divididos em dois
pisos, onde vinho, gastronomia e história se complementam e onde tempo e conforto são palavras-chave.
O nome faz referência ao ano da instituição da
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro (também denominada por Real Companhia
Velha), o mesmo da primeira Demarcação do Alto
Douro: 1756, mais precisamente a 10 de setembro.
O ponto a “quebrar” o ano, 17•56, faz com que seja
mais fácil de o memorizar e dizer.
Museu da primeira demarcação
O Museu da primeira Demarcação situa-se no
piso 0 e é contíguo a uma sala de provas e loja de
vinhos. Dividido em seis capítulos, no núcleo museológico conta-se a história do Douro, a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, indissociável da própria história da Real Companhia Velha.
É possível fazê-lo através de inúmeros objetos e
documentos pertença do espólio da empresa, onde
se destaca o Alvará Régio assinado por D. José I a 10
de Setembro de 1756, sob os auspício do Marquês de
Pombal – disponível na versão original, intocável, e
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em duas versões digitais, passíveis de serem folheadas – e garrafas históricas. Um museu que nos conta
também alguns dos mais importantes acontecimentos mundiais.
Enoteca 17•56
No piso 1 situa-se a Enoteca 17•56, um espaço que
pretende contribuir para a afirmação do Porto como
uma das dez capitais mundiais do vinho e onde a oferta gastronómica é bastante variada, mas o vinho é rei.
De notar que, para além do amplo portefólio da
Real Companhia Velha (aqui listado com 300 referências, por ter mais do que uma colheita por vinho), estão também disponíveis alguns dos melhores vinhos
de Portugal, na secção ‘Carta dos Amigos’, e também
vinhos das imponentes regiões do Velho Mundo.
No total, a carta de vinhos ultrapassa as 500 referências. O vinho é o foco de todo este projeto, sendo
complementado com uma variada oferta gastronómica, na Enoteca 17•56.
Logo à entrada, a Fromagerie Portuguesa apresenta uma seleção de cinquenta queijos nacionais e
internacionais, que podem ser consumidos no local
ou comprados para levar para casa. A oferta de cozinha tradicional, peixes e mariscos é assegurada por
um chefe e equipa da Real Companhia Velha.
O Reitoria assegura as sandes gourmet e a
steakhouse, com carnes maturadas diversas, e o
Shiko (um raw bar) de inspiração japonesa. Este sofisticado espaço contempla ainda uma zona de lounge, um cigar club (para apreciadores de charutos,
em harmonia com bons Vinhos do Porto), duas salas
privadas e um terraço panorâmico.

DESTINO
texto Susana Marvão
fotografia D.R.

Senhora de Porto
d’Ave é Monumento
Nacional
O complexo religioso
integra a igreja, um
escadório e oito
capelas de planta
hexagonal com
esculturas de vulto
representando
cenas da Vida da
Virgem e da Infância
de Jesus, mediadas
por patamares
arborizados, jardins,
lagos e fontes

O

Santuário de Nossa Senhora de Porto
de Ave, em Taíde, Póvoa de Lanhoso, foi classificado como conjunto
de interesse público, por portaria do
ministro da Cultura, publicada em
Diário da República.
Segundo a portaria, trata-se de um “bom exemplo da arquitetura religiosa e das formas de devoção
locais, cuja romaria anual ainda hoje atrai grande
número de assistentes, conjugando celebrações sagradas e manifestações profanas”.
O santuário foi constituído, originalmente, por
um pequeno oratório de madeira, erguido num monte sobranceiro ao rio Ave, para acolher uma imagem
de Nossa Senhora do Rosário.
A fama “milagreira” da santa espalhou-se e começou a atrair um crescente número de devotos, pelo
que, para dar mais dignidade ao espaço, o oratório foi
integrado numa capela de pedra, terminada em 1734.
O complexo religioso integra a igreja, um escadório e oito capelas de planta hexagonal com esculturas
de vulto representando cenas da Vida da Virgem e da
Infância de Jesus, mediadas por patamares arborizados, jardins, lagos e fontes.
O Santuário de Nossa Senhora de Porto de Ave é
palco de uma romaria que se efetua no primeiro domingo de setembro, sendo uma das maiores romarias do Minho, conhecida pela “festa dos bifes e dos
melões casca de carvalho”.
Tal como referimos, o santuário foi constituído,
originalmente, por um pequeno oratório de madeira
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edificado por Francisco Magalhães Machado, pertencente à Ordem Terceira dos franciscanos, mestre
escola neste lugar, no ano de 1730, para acolher uma
imagem de Nossa Senhora do Rosário, antes pertencente à Igreja de São Miguel de Taíde. O objetivo era
evitar a sua destruição, já que tinha sido rejeitada
pelos responsáveis pela igreja. Tendo a imagem ficado aos seus cuidados, para sua veneração particular,
rapidamente se espalhou a notícia de vários dons
concedidos pela então designada “Senhora dos Milagres”, pelo que se englobou o oratório numa capela
de pedra que dignificasse a imagem, a que ocorriam
cada vez mais peregrinos, crentes no seu poder milagroso. A capela foi terminada em 1734 e situava-se no
local atualmente ocupado pela capela da Natividade
de Nossa Senhora ou de Santa Ana (construída em
1865), ao fundo do escadório, a sul do templo actual.
Contam as crónicas que o professor Francisco Magalhães Machado terá, então, decidido restaurar a imagem. Ao preparar-se para a levar a um pintor, a imagem ter-se-ia transformado miraculosamente numa
estátua de excelente aspecto, o que, ao ser divulgado,
aumentou ainda mais a sua fama.
D. José de Bragança, arcebispo de Braga decidiu,
então, perante o avolumar dos crentes em romaria,
proceder à construção do santuário, provido de uma
escadaria, à semelhança de outros santuários da
mesma época, nomeadamente do Santuário do Bom
Jesus, de Carlos Amarante. Por carta Régia de 14 de
Abril de 1874, foi elevado à categoria de Santuário
Real.

CARTAZ

Johnny Abreu ao vivo
Calendários Arriva
Portugal Norte 2019

SÃO MAMEDE | GUIMARÃES
1 DE DEZEMBRO | 22 HORAS

Johnny Abreu é um artista que iniciou a sua carreira muito cedo, com apenas quatro anos de idade. Pela mão da sua mãe, percorreu as mais diversas salas
de espectáculos de Portugal e além-fronteiras. Desde então nunca mais parou,
em cada show há sempre o cuidado de o encarar com se do último espetáculo
se tratasse. Luz, alegria, ritmos quentes e de raízes populares são o que o caracteriza os espetáculos deste artista.
O dia 1 de Dezembro de 2018 será com certeza inesquecível. O espetáculo
vai realizar-se na sala emblemática de Guimarães, no Teatro de São Mamede,
podendo os fãs amigos e público em geral assistir a um espetáculo um pouco
diferente: o artista prometo uma sessão mais intimista e interventiva com o seu
público.
Sonho e determinação são palavras que retratam Johnny Abreu. São 10 anos
de momentos fantásticos com o melhor público!

Salvador Martinha
“Cabeça Ausente”
SÃO MAMEDE | GUIMARÃES
24 DE NOVEMBRO | 21.30 HORAS
M/16 ANOS | DURAÇÃO: 70 MIN.
STAND UP COMEDY

Salvador Martinha está de volta para falar sobre o seu défice de atenção.
Todos os dias o diálogo repete-se:
- Salvador, estás a ouvir? Salvador? Salvador, não estás cá, pois não?
Pronto, já estás ausente. Estavas a pensar em quê? Onde estavas?
- Ah, desculpa. Não estava aqui.
“Cabeça ausente” é um “share location” do seu pensamento alheado. Em que
pensa Salvador Martinha quando desliga do mundo? Porque desliga tanto e ao
mesmo tempo está tão ligado?
Sobre medo e sobre verdade.
Para rir, claro.

22

jornal

Os calendários Arriva Portugal Norte 2019, uma
produção associada ao Arriva Jornal, estão de novo
a caminho. A sua distribuição terá lugar a partir da
segunda semana de dezembro, por isso esteja atento.
Porque por mais que se façam, esgota sempre.

HORÓSCOPO

Carneiro

21.03 | 20.04

Poderá ter ótimas ideias no trabalho,
mas guarde-as até conseguir colocá-las
em prática, não confie tantos nos seus
colegas de trabalho. Terá disposição
extra para implementar novos projetos
para ganhar mais dinheiro. Tumultos na
altura do São Martinho podem prejudicar
a sua relação com familiares. Escolha
novos amigos a dedo. A sua saúde estará
protegida, mas respeite os limites do seu
corpo. Se está só, vai querer aventurar-se
e poderá envolver-se em paixões proibidas.

Caranguejo

22.06 | 22.07

Poderá dar ótimas ideias no trabalho. Use
a sua capacidade de argumentar para
negociar um aumento ou atingir e superar o objetivo de vendas. Será um mês
movimentado em casa, pois a sua lista
de amigos não para de aumentar e terá
de organizar muitos jantares. Só evite
abrir-se demais com quem acabou de
conhecer. Preocupações e aborrecimentos poderão afetar seu bem-estar na vida
a dois, poderá enfrentar interferências da
família. Se não tem par e o seu coração já
bate forte por alguém, declare-se.

Balança

24.09 | 23.10

No trabalho, encare as tarefas com
disciplina e responsabilidade para evitar
tensões. Tudo o que fizer em parceria
vai resultar melhor e com resultados
lucrativos. As relações de amizade com
a família e os amigos estará fortalecida.
Evite extravagâncias de todo tipo e respeite os limites do seu corpo para manter
o seu bem-estar. Se está numa relação,
você e o seu par estarão mais próximos e
envolvidos do que nunca. Será um período de fortes emoções.

Capricórnio

22.12 | 20.01

O desejo de provar o seu valor e de se
destacar no emprego serão maiores e
incentivará a dar o melhor de si em tudo
que fizer. Terá facilidade para ver além
dos outros e pode ter ideias bem originais
para aumentar os seus rendimentos.
Durma mais para manter os seus níveis
de concentração e não ter acidentes. No
amor haverá muito companheirismo.
Bom momento para falar do futuro e dos
projetos do casal.
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Touro

21.04 | 21.05

Mostre todo o seu potencial e vontade
de crescer no emprego. A fase é de sorte,
mas o dinheiro não vai cair do céu, será
preciso fazer por merecer. Empenhe-se
no trabalho. Momentos em família estarão repletos de carinho. Use seu entusiasmo para animar toda a gente. Será uma
fase de grande vitalidade, um sinal de
boa saúde. Contagie o seu par com o seu
otimismo e poderão partilhem aventuras
juntos. No inicio de dezembro tire umas
férias e saia da rotina. Se está livre, isso
vai acabar em breve.

Leão

23.07 | 23.08

Vários astros vão garantir uma boa
relação com colegas e facilidade para
defender as suas ideias no trabalho. Dê
as suas sugestões e mostre iniciativa.
Poderá assumir novos desafios. Valorize
a amizade. Alegria e bom humor farão
muito bem ao corpo e mente. Terá prazer
em fazer as vontades a ama, apoiar e
participar mais dos interesses da sua
cara metade. A sua dedicação será notada
e vai contribuir para reforçar os laços
de amor e confiança. Além de esbanjar
charme e carisma, o seu signo estará
mais extrovertido e sociável.

Escorpião

24.10 | 22.11

Ótimo período para quem quer assumir
novos desafios, trocar de emprego ou dar
novo rumo à carreira profissional. Será
preciso controlar as despesas com rigor
para garantir estabilidade. Pode receber
um dinheiro inesperado, teste a sua sorte.
Na saúde estará tudo estável e sentirá
algum vigor. Evite perder tempo com
pessoas que não o merecem e preserve
as boas relações, mime-as. Pode ter boas
surpresas nas suas próximas viagens e
passeios.

Aquário

21.01 | 19.02

No trabalho, há boas hipóteses de crescer
e de se realizar no que faz. Confie nas
suas capacidades e use todo o potencial
para atingir os seus objetivos. Poderá ter
ideias muito criativas para ganhar dinheiro e reforçar o orçamento. Encontros
de família prometem ser bem prazerosos.
A sua vida social vai bombar, especialmente em novembro. Aceite convites e
conheça gente nova. Se decidir conquistar alguém, vai ser fácil encantar o alvo
com o seu lado doce, carinhoso e protetor.
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Gémeos

22.05 | 21.06

Instabilidades vão rondar o seu emprego
e podem mexer com seu bom humor.
Controle a irritação para não se indispor
com ninguém. Pode ter ótimas oportunidades de ganhar dinheiro, confie nas
suas capacidades e conhecimentos para
identificar bons negócios. Em família e
no amor tudo estará tranquilo e sentirá
alegria. A partir do dia 10, será uma boa
altura para falar com o seu par sobre o
futuro e fazer planos para o novo ano. Se
está só, use todo o charme e encanto para
se envolver quem mais deseja.

Virgem

24.08 | 23.09

Vai ter força de vontade redobrada para
encarar o trabalho. Mas precisa definir
prioridades para direcionar bem toda
essa energia. Reserve mais tempo para
se divertir com a família. Com os amigos,
vai revelar o seu lado mais compreensivo.
Adote hábitos de vida mais saudáveis.
Muita paixão e romantismo para quem
vive uma relação estável. Valorize o companheirismo e deixe o amor fluir, sem
exagerar nas cobranças.

Sagitário

23.11 | 21.12

Fará o que estiver ao seu alcance para
se destacar no emprego. Bom período
para apresentar projetos diferentes aos
seus superiores. E pode ter ideias brilhantes para ganhar dinheiro. Preserve as
relações familiares, tenha mais paciência. Nas amizades, ofereça o seu apoio.
Vai sentir boa disposição a todos os
níveis, mas não descure o exercício físico. Terá prazer em apoiar e acompanhar
quem ama. Se ainda não tem par, procure
noutras direções e conheça gente nova.

Peixes

20.02 | 20.03

Concentre-se nos seus ideais e tome
atitudes para conquistar o que deseja. O
trabalho em equipa será favorecido. O seu
empenho no trabalho pode garantir um
bom retorno financeiro. Mas, se não tiver
disciplina com os gastos, poderá ficar em
maus lençóis. Os encontros com a família
estarão repletos de alegria. Ouça os conselhos dos amigos mais experientes. Saia
da rotina e divirta-se com o seu amor.
Momentos a dois serão repletos de amor
e carinho. Partique mais exercício.

