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O Restaurante Montanha, na Penha, acolheu a 17.ª edição do
convívio anual de colaboradores Arriva. Ao todo, foram 140 os
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Pevidém, Vila Encantada
Tudo se transformou em “Pevidém,
Vila Encantada”. De uma forma
simples e eficaz, consegue fazer-se
uma grande festa. Boa vontade e
trabalho em grupo e tudo o que

precisa acontecer é feito. A festa
foi pensada para segmentos
etários diferentes, para que todos
pudessem ter a sua quota-parte de
diversão.

Regiões
50 anos
Associação Cultural
da Cruz de Pedra

p.04

p.28

Vinhos
Entrevista: Roy Hersh
A paixão pelo
Vinho do Porto

PUB

NOTÍCIAS

Arriva Veneto
A larga maioria das pessoas que vai a Veneza só conhece a área dos
canais e nem sabe ou se lembra disso. Chegando de avião, ir de barco
do Aeroporto Marco Polo para a cidade, é muito bonito e romântico,
mas é demorado e caro. Chegando de comboio, ou se sai no fim – em
Santa Lucia – ou em Veneza Mestre, a Veneza continental.
Há comboios que terminam mesmo em Veneza Mestre, mas aí para
chegar à Veneza Laguna há outro comboio, um regional, ou o carro
elétrico, embora se tenha de mudar de linha no terminal central.
Há autocarros urbanos que fazem a mesma ligação, mas há também a Arriva Veneto, que garante com um transporte de melhor qualidade as mesmas ligações, mesmo da Piazzale Roma, junto à estação
terminal de Veneza, ao aeroporto.
A Arriva Veneto iniciou as suas operações no dia 10 de junho de
2018 como operador local para linhas interurbanas entre as cidades
de Chioggia e Veneza.
O trabalho conjunto com a autoridade de transportes da cidade de
Veneza e o Município de Chioggia tem tido como objetivo garantir as
condições ideais para a melhoria do sistema integrado de mobilidade
nesta área, que é estratégica para toda a região de Veneto.

Chegar a Budapeste
Hoje em dia a Arriva cada vez está mais presente na cidade de Budapeste.
Até há uns aos um dos problemas era chegar à cidade. Claro que havia e há
sempre o táxi, contudo, há uma maioria de pessoas que prefere sempre o metro
ou autocarro. Havia quem fosse enganado pela ideia de ir de comboio, já que
existe uma estação a que chamam Aeroporto. Só que depois era preciso apanhar
um autocarro. O metro não chega ao aeroporto, mas podia apanhar-se o autocarro
até essa estação. Em outras cidades, como Praga, também se faz assim e resulta.
Contudo, a procura obrigava uma solução prática. Há anos apareceu um compromisso entre o autocarro e o táxi: um serviço de carrinhas a ligar o aeroporto aos
hotéis do centro. No balcão do aeroporto organizavam a quantidade de pessoas e
a forma mais prática de as distribuir. O transporte para o aeroporto acabava por
ser um serviço “on demand”. Mesmo assim, este serviço mostrou-se insuficiente.
Foi então que a Arriva Hungria avançou uma solução à autoridade de transportes de Budapeste, a criação de um serviço que ligasse a cidade ao aeroporto.
Iniciado com um autocarro por hora, rapidamente se verificou a necessidade de
adicionar mais serviços. Este verão houve dias em que se chegaram a fazer quatro
ligações por hora. Há autocarros a partir das quatro horas da madrugada e até à
meia-noite e meia.
Os bilhetes compram-se nas máquinas existentes junto às paragens e o seu
custo por pessoa é de 900 forint, cerca de três euros. Os bilhetes diários ou para
outro período dos transportes urbanos na verdade servem para todos os tipos de
transporte na cidade, exceto este e o famoso elevador que liga a Lánchíd, a conhecida ponte das correntes, ao Palácio Real e a Buda em geral.A carreira é a 100E
e veio para ficar, providenciado um excelente serviço que há imensos anos fazia
imensa falta.
Para mais informações consultar: https://www.vt-Arriva.hu/new-airport-shuttle-service-from-budapest-city-centre

Imagens de Natal
A produção de imagens que possamos usar pela quadra natalícia costuma ser um desafio para os diversos
departamentos de marketing ou comunicação.
Fazer uma imagem que seja apelativa, que não seja fundamentalmente
comercial, já que o sentimento não o
deveria ser, leva a que cada um se esforce até obter algo que consiga associar a comunicação pretendida, com
algo que seja verdadeiramente um
transmissor da época.
Na Arriva Portugal Norte a intenção
é conseguir uma imagem que se diferencie sempre de um ano para o outro.

Por isso este ano a ideia foi um pouco contra os regulamentos de imagem
da empresa, mas depois o resultado final foi tão querido que foi aceite. Utilizou-se o símbolo do logotipo, estreitando-o para ficar com um formato mais
“árvore natal”, desenhou-se uma manjedoura e uma estrela de Natal cujo rasto sai diretamente do logotipo. Acrescentaram-se uns centos de estrelas e o
resultado final foi o que se mostra.
Outro exemplo muito engraçado foi
o da Arriva Litas, de Belgrado, na Sérvia. Aí a solução foi bem mais simples,
mas igualmente objetiva. Um barrete
de Pai Natal e está tudo dito.

2

jornal

EDITORIAL

Caro/a Leitor/a,
Cliente e Amigo/a,

Manuel Santa Cruz Oliveira
Presidente da Comissão Executiva
Arriva Portugal

Diretor
Manuel da Santa Cruz Basto Oliveira
Coordenador Editorial
Marco António Lindo
lindom@Arriva.pt
Conteúdos, Revisão, Edição, Grafismo e Pré-Impressão
PurpleSummer – Media & Events Unip. Lda
purplesummer.media@gmail.com
T. 211 352 336
Colaboram nesta edição
Flávio Sousa, Mafalda Raínho, Marco António Lindo, Mónica
Lindo, Secção de Prevenção Criminal e Policiamento
Comunitário do Destacamento Territorial da GNR de Fafe,
Susana Marvão e Teresa de Vieira e Brito
Fotografia
Carlos Figueiredo, Julieta Ribas, Marco António Lindo; Unsplash;
Direitos Reservados (D. R.)
Publicidade
T. 253 423 515 | 211 352 336
Impressão
FIG - Indústrias Gráficas, SA | R. Adriano Lucas, 3020-265
Coimbra
Inscrito no ERC
nº 125134
Depósito legal
264746/07
Tiragem
8 000 exemplares
Periodicidade
Bimestral
Publicação
Gratuita
Estatuto Editorial
disponível na página www.Arriva.pt
Proprietário e Editor
Arriva Portugal – Transportes Lda.
Gerência: Carlos Alberto Fonseca da Costa, Maria do Rosário
Fernandez Lourenço dos Santos, Bruno Paulo Silva Lopes,
Manuel Santa Cruz Domingues Basto Oliveira.
Morada e Contactos
Edifício Arriva - Rua das Arcas
4810-647 Pinheiro, Guimarães | Portugal
Tel. +351 253 423 500 • Fax. + 351 253 423 519
geral@arriva.pt • www.arriva.pt

Sendo este o último número do jornal neste ano é
o momento para fazer um balanço de 2018, que está
quase a terminar e, por isso, tentarei destacar momentos que, de uma forma ou de outra, foram mais
marcantes tanto para a atividade da empresa como
para a sociedade no seu geral.
Em termos da atividade da empresa destaca-se
naturalmente o facto de termos sido, de novo, pioneiros em Portugal pois, conforme anunciamos na
edição correspondente do seu Arriva Jornal do ano
de 2017, colocamos em operação comercial diária
efetiva a partir do final do mês de março o primeiro
autocarro elétrico de 12 metros (dimensão dos autocarros normais).
Como este novo autocarro está em operação na linha da cidade de Guimarães através da nossa empresa TUG, que é concessionária dos Transportes Urbanos de Guimarães, foi batizado como “O ELÉTRICO
DE GUIMARÃES”, tendo o investimento neste veículo
sido mais um dos nossos contributos para o desígnio
de Guimarães ser uma das cidades que faz parte do
grupo de cidades inteligentes e sustentáveis.
Apraz-nos ainda registar o facto de o fornecedor
vencedor do concurso publico internacional realizado ter sido a empresa Portuguesa CAETANOBUS, do
Grupo Salvador Caetano, sendo, por isso, o “Elétrico
de Guimarães” fruto da investigação e desenvolvimento português, e sendo também a primeira unidade elétrica de produção comercial feita nas instalações de Vila Nova de Gaia daquele importante grupo
português, o que também nos orgulha.
A aquisição deste autocarro pela TUG representou
um investimento de 508.000 euros e mereceu a atribuição de um apoio comunitário de 200.000 euros,
em consequência da aprovação da candidatura submetida ao concurso aberto pelo POSEUR.
Também é motivo de realce o facto de as certificações de QUALIDADE (ISO 9001), AMBIENTE (ISO
14001) e SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (OHSAS 18001) atribuídas às três empresas do Grupo Arriva Norte (Arriva Portugal, TUG e TUF) no ano de
2017 terem sido reconfirmadas através das auditorias
de acompanhamento feitas pela APCER.
A confirmação das certificações acima referidas
é uma consequência do trabalho de qualidade desenvolvido ao longo dos anos na empresa e, por isso
mesmo, reflete e reconhece o valor das nossas práticas diárias e do trabalho dos nossos colaboradores
na prestação do serviço de transportes coletivos de
passageiros na região.
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Em termos regionais e locais confirmamos a
nossa ligação ao meio mantendo em execução o
importante serviço de transportes coletivos apesar
das cada vez mais difíceis condições que resultam,
sobretudo, do continuado decréscimo do número de
estudantes e, consequentemente, da constante perda
de passageiros nesse segmento tão importante para
o equilíbrio económico mínimo das linhas nas zonas
de menor densidade populacional.
Continuamos, também, o permanente diálogo
com as autoridades locais e a nossa colaboração em
objetivos dos diversos Municípios sempre e quando
esta nos foi solicitada.
Ao nível Nacional no ano de 2018 foram, uma
vez mais, muitos os motivos de orgulho que nos foram dados pelos nossos compatriotas através das suas
atuações nas mais diversas áreas de atividade. Não
consigo, no entanto, deixar de eleger como a melhor
de todas as notícias o facto de neste ano não termos
sido assolados pelo drama dos incêndios florestais nas
dimensões que tivemos que lamentar no ano anterior.
É natural nesta altura do ano fazer também uma
referência ao futuro, ou melhor às nossas intenções
para o futuro já que a forma como ele se concretizará
não depende totalmente de nós.
E o ano de 2019 será, neste particular, um ano
muito especial uma vez que é o ano previsto para o
fim do serviço de transportes coletivos de passageiros
na forma a que nos habituamos, isto é, operado por
redes estabelecidas pelas empresas e sustentadas por
concessões do Estado, esperando-se, em todo o território Português, a abertura durante o ano de 2019 de
concursos públicos internacionais para a operação
de redes de transportes planeadas pelas Autoridades
Locais de Transporte criadas pelos Municípios ou
pelas Comunidades Intermunicipais e a adjudicação
dessas redes por forma a iniciarem operação até ao
dia 3 de Dezembro de 2019.
O ano de 2019 será, pois, um ano muito desafiante
tanto para os operadores como para as recém-criadas autoridades de transporte e, antecipo, virá a ficar
conhecido como o ano da mudança em múltiplos
aspetos.
Termino agradecendo-lhe a sua fidelidade enquanto cliente, leitor e amigo e esperando que o
jornal que, como sempre, está recheado de artigos
e notícias interessantes, lhe proporcione agradáveis
momentos de leitura.
A todos desejo
Um Santo Natal e Próspero ano de 2019.

TEATROBUS
texto Marco António Lindo e Susana Marvão
fotografia Marco António Lindo e Julieta Ribas

Quando Pevidém
se torna a
Vila Encantada
Não é sempre que em 48
horas se consegue dar
tanto. A responsabilidade
da organização foi
da Sol no Miral, mais
conhecida como Teatro
Coelima. O Rui Fernandes
e o José Torres estiveram
permanentemente
presentes

T

udo se transformou em “Pevidém,
Vila Encantada” no fim de semana
de 8 e 9 de dezembro. De uma forma
simples e eficaz, consegue fazer-se
uma grande festa. Boa vontade e trabalho em grupo e tudo o que precisa
acontecer é feito. A festa foi pensada para segmentos etários diferentes, para que todos pudessem ter a sua quota-parte de diversão.
Aqui fica sucintamente o resultado de um passeio no local.
À entrada, os visitantes são recebidos com
neve artificial, no “pátio” junto ao coreto, de um
lado. De outro lado, estão os doces que se espera
numa festa assim, fundamentalmente doces de
romaria e farturas de formato diverso.
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Depois, há os vendedores de artigos natalícios,
onde abundam diversos tipos de presépios, tudo
verdadeiramente artesanal.
No “posto de atendimento da GNR” vamos encontrar pessoal do Grupo Territorial de Guimarães. O guarda Vidal anda por ali, cumprimenta
crianças e adultos, até que chega o Afonso, que
ora o cumprimenta afetuosamente, ora lhe dá
com a espada.
Ao lado, estão presentes os Bombeiros Voluntários de Guimarães. Quem queira, visita o carro
que estes trouxeram. Claro que as crianças querem entrar e ver aqueles botões todos, os machados e as mangueiras. Aproveita-se a ocasião para
angariar sócios que desejem ajudar a corporação,
que vai em 141 anos de existência.

À entrada, os visitantes
são recebidos com neve
artificial, no “pátio”
junto ao coreto, de um
lado. De outro lado,
estão os doces que se
espera numa festa assim,
fundamentalmente
doces de romaria e
farturas de formato
diverso

Do outro lado está, parado, o TeatroBus. As crianças fazem fila, umas 20 na primeira sessão da tarde.
No fim das diversas sessões, iremos contabilizar
mais de 200, mas já lá vamos.
Antes, contar que chega o Pai Natal, que vem com
montes de beijos e carinho, e balões para oferecer.
Os mais pequenos querem vê-lo, sem perder a hipótese de fazer uma foto para recordação.
Quase em frente da “cabana do Pai Natal” temos
o fotógrafo “à la minute”, que, com o seu cavalinho
de pau, tenta vender uma fotografiazinha que fique
para a posteridade de alguém. De tempos a tempos
vai passando o comboio de Natal, que proporciona
passeios pelo recinto. Os miúdos adoram.
Muito engraçado é o Atelier da Comida, onde as
crianças podem aprender a fazer umas bolachinhas,
que depois elas próprias põem no forno. Depois de
cozidas levam-nas consigo.
Não podemos deixar referir a presença de um
grupo de crianças do Ginásio Biba Mais de Pevidém
que, para além de serem as responsáveis pelo marco
do correio para a “Carta ao Pai Natal”, ajudaram entusiasmadamente à animação no recinto nos dois dias.
A meio da tarde o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança é recebido pelo presidente da Junta de Selho São Jorge, Angelino Salazar,
que lhe faz uma visita guiada pelo recinto.
Entretanto, no coreto está tudo pronto e a Sociedade Musical de Pevidém oferece-nos diversos

Filipa Balinha e Maria Helena Faria
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momentos musicais. Fundada em 1894 a Sociedade
Musical de Pevidém, tem mantido a sua atividade
de forma continua. Em 2016 foi criada a Academia
de Musica Comendador Albano Abreu Coelho Lima,
que, integrada na Sociedade Musical de Pevidém,
assegura o ensino ou formação musical. Embora recente, os resultados estão bem à vista.
No sábado, temos no coreto o Grupo Instrumental
da Sociedade de Música de Pevidém, a o Orfeão CCD
Coelima, o Grupo Coral de Pevidém e no domingo o
Grupo Coral Juvenil de Pevidém. O maestro Vasco Silva de Faria mostra-se evidentemente satisfeito, tanto
com a execução, como com a forma com que o público manifesta o seu agrado pelo espetáculo.
Para quem se interessar mais por estas questões
da música, uma figura notável presente é o professor
Fernando Ribeiro, conceituado mestre, que tantos
alunos teve ao longo de gerações. Quantos dos que
aqui passaram se lembrarão dele em Sezim?
No domingo, temos também a animada presença do grupo de Bombos Tokaki, de Pevidém. Grande
percussão sem dúvida.
E quem melhor para encerrar do que um residente, embora nascido em Nespereira, Marco Génio. A
animação é garantida, já que divide a sua atuação em
dois. Na primeira parte, a música mais romântica, e
depois faz aquilo que tanto gosta, saltar para o meio
da gente e por todos a dançar.
Nunca poderia deixar de referir uma das “banqui-

Domingos Bragança, presidente da CM Guimarães, e Angelino Salazar, presidente da Junta de Freguesia

Carlota com o cantor Marco Génio

nhas” presentes no certame, a da Carlota. Aqui há
diversos produtos associados à quadra e cuja receita
reverte solidariamente para apoiar os custos de tratamento que a Carlota tem tido desde que nasceu. A
Carlota sofre de Hemiparesia, uma paralisia parcial
de um lado do corpo. A doença é consequência de um
AVC ainda durante a sua gestação. Esta é uma doença muito rara, não havendo no hemisfério ocidental
tratamento. Por isso, cada intervenção obriga a viajar
até à Tailândia onde existe um processo que inclui
tratamento em câmaras hiperbáricas. Na verdade os
resultados têm-se verificado muito positivos e embora se saiba que a recuperação dificilmente seja total,
garante pelo menos uma aceitável qualidade de vida.
Mas voltemos ao TeatroBus, presente nos dois
dias com “a Hora do Conto”. Em cena, a peça “O Pinheirinho de Natal” é um monólogo com autoria de
Luísa Duda Soares, contado por Filipa Balinha, com
assistência da Maria Helena Faria. A peça dedicada
a crianças a partir dos três anos tem direção e encenação de Rui Pedroso Fernandes. Em apenas 13
minutos, a Filipa conta a história de um pinheirinho que é serrado por um lenhador, vai para uma
casa fazer a alegria de crianças, para ser esquecido,
abandonado numa lixeira e salvo por alguém que
usa a sua madeira para fazer um barquinho de brinquedo.

Bombos Tokaki

José Torres e Rui Fernandes, da organização do evento, com Marco Génio

48 horas a dar tudo
Não é sempre que em 48 horas se consegue dar
tanto.A responsabilidade da organização foi da Sol
no Miral, mais conhecida como Teatro Coelima. O
Rui Fernandes e o José Torres estiveram permanentemente presentes, coordenando uma excelente equipa que, como todos puderam testemunhar, trouxe
excelentes momentos lúdicos à vila.
Em Pevidém há alguns locais onde se pode almoçar, jantar ou simplesmente petiscar.
Num fim de semana em que o sábado é feriado as
possibilidades são limitadas. Há duas possíveis. Uma
é a Churrasqueira Bom gosto, onde, desde bacalhau
à casa a um cabritinho de forno, passando por uma
extensa oferta diversa, em especial da grelha, tudo
estava irrepreensível. Para quem prefira os “italianos”, a mais votada é a pizzaria Napolitana, uma casa
premiada e que, originalmente, já tinha passado por
Guimarães antes de se mudar para Pevidém. As pizzas são mesmo muito boas, mas para quem prefira algo fielmente português, têm uma boa oferta de
francesinhas, moelas e picadinho. Realce ainda para
a “Israelita”, porque o fundador da casa trabalhou em
Israel e trouxe de lá umas ideias. Não sabemos bem
como, mas também os vegetarianos e os “gluten free”
tem sempre algo que os sirva. A meio da tarde arranja-se um pretexto para ir ao Pão Quente Pevidém
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Em cena, a peça “O
Pinheirinho de Natal”
é um monólogo com
autoria de Luísa Duda
Soares, contado por
Filipa Balinha, com
assistência da Maria
Helena Faria

Para 2019, Rui Pedroso
Fernandes conta
fazer uma tour com
“A Repartição”, do
vimaranense Pedro
Chagas Freitas

comer bolos, diversos à fatia, até bolo-rei, chás de
muitos gostos, ou a simples e popular meia de leite.
Do melhor e muito reconfortante.
Profissionalismo amador
Rui Pedroso Fernandes é o diretor artístico do
denominado Teatro Coelima, que após 40 anos
como Centro Cultural e Desportivo Coelima tornou-se independente, ressurgindo agora como Sol no
Miral - Associação Cultural. “O nome pode parecer
estranho mas tem muito significado para nós”, disse
ao Arriva Jornal Rui Pedroso Fernandes. Miral é o
nome da rua da associação e sol, “para além de nos
dar energia, foi o nome da primeira peça encenada
pelo grupo: Sol na Floresta”. Assim, “o sol voltou ao
miral”, confessou-nos.
Esta, digamos, parceria com o TeatroBus foi muito “positiva” e constitui um imenso “desafio”. O grupo
já tinha ouvido falar neste conceito de teatro dentro
do autocarro e decidiram avançar com a ideia. A Arriva “tratou” do autocarro, o Teatro Coelima da encenação. A peça, como já referimos, foi a “Hora do
Conto”, de Maria Luísa, produzida pelo Sol no Miral.
“Foi uma excelente iniciativa, que constituiu um
verdadeiro desafio, nomeadamente em termos dos
tempos de ensaio dentro do autocarro, que foram
praticamente nulos”. Tudo isto serviu para tornar
ainda mais inesquecível a iniciativa. “Não só para
nós mas para quem assistia. As pessoas tinham
muita curiosidade em saber o que se estava a passar
lá dentro. Foi muito gratificante”.
O espetáculo durava 12 minutos e “nem chegávamos a fazer os horários que estavam previstos, fazíamos muito mais. Eram praticamente uns a seguir
aos outros”.

Maestro Vasco Silva de Faria; presidente da Câmara, Domingos Bragança; e presidente da Junta, Angelino Salazar
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A equipa do Sol no Miral é composta por 15 atores, tudo amador, mas com uma boa dose de profissionalismo. Isto porque segundo Rui Pedroso
Fernandes, tudo o que é adereços, figurinos, cenografia, produção técnica ou luz é feita por empresas
do setor. “Somos amadores mas tentamos ter qualidade no que fazemos. Por isso, pedimos a empresas
especializadas que nos ajudem”. Ou seja, os atores
são amadores mas a produção é semiprofissional.
Para isso, o grupo tem de fazer uma “gestão altamente equilibrada”, lembrou o diretor artístico.
“Vamos adaptando tudo às nossas necessidades e
circunstâncias, só assim podemos efetivamente garantir a sustentabilidade do grupo”. E para garantir
algum apoio, o grupo tem projetos apresentados
a juntas, câmaras e até ao Inatel. “Temos de estar
sempre a arranjar novas formas de nos subsidiarmos”.
Para 2019, Rui Pedroso Fernandes conta fazer
uma tour com “A Repartição”, do vimaranense Pedro Chagas Freitas, que inclusivamente irá incluir
não só Portugal Continental mas também as ilhas.
Outro evento que o grupo costuma já levar a cabo
é o Carnaval de Pevidém, sendo toda a produção da
responsabilidade de Sol no Miral, inclusivamente
os carros alegóricos.
Ainda para o próximo ano, deverá estrear no
início do segundo trimestre um espetáculo, denominado “Jacques e o seu amo”, para além de, em
parceria com a Sociedade Musical de Pevidém, o
espetáculo “Rei Leão”. “Já não é a primeira que fazemos parceria e vai voltar a acontecer. Eles fazem
a música, nós fazemos o resto”. Iniciativas não faltam que com certeza irão trazer ainda mas Sol à
rua do Miral.

TEMA DE CAPA
texto e fotografia Marco António Lindo

Convívio de colaboradores:
17ª edição marcada
pelo sucesso

C

omo era de esperar, realizou-se, uma vez mais, o convívio de colaboradores. A data voltou ao normal, 1 de
dezembro, mas desta vez optou-se por uma nova forma
para a festa. Eduardo Costa, Filipe, Marta Cruz, Amândio, Carmen, Rogério e Celestino Carvalho foram os nomes responsáveis pela organização e que apresentaram
um modelo mais económico.
Desta vez, os grupos encontraram-se na sede da Arriva Portugal
Norte um pouco mais tarde do que nos anos anteriores. Não houve “pequeno almoço”, também não houve missa, por isso seguimos
diretamente para o restaurante. A alteração de programa permitiu
reduzir em mais de metade do valor antes praticado; também não
houve lembrança final, embora o calendário tenha sido distribuído.
Aliás, a inauguração da distribuição do calendário começa sempre
nesta festa.
O local escolhido foi o Restaurante Montanha, na Penha, onde
estava reservado um bacalhau no forno, filetes, lombo de porco ou
vitela assada. Na verdade, o bacalhau e, especialmente, a vitela são
parte da razão por que tanta gente da região é cliente habitual no
Montanha. Das entradas constava uma variedade agradável, desde as
habituais moelas e enchidos fatiados até ao camarão cozido e recheio
de sapateira. Já passava das cinco da tarde quando se partiu o bolo
comemorativo, se distribuíram os calendários e foi anunciada a próxima organização. Este foi um evento especialmente agradável que
contou com a presença de quase 140 participantes.
Melhor que texto, são as imagens que, de forma aleatória, mas
evidente, mostram como o dia decorreu. Para a organização da festa
do ano que vem foram nomeados a Marta, Celestino, Ana, Rogério,
António Ferreira, Cátia, Alexandra e César Filipe Silva.

8

Para a organização da festa do
ano que vem foram nomeados,
a Marta, Celestino, Ana, Rogério,
António Ferreira, Cátia,
Alexandra e César Filipe Silva

jornal

9

jornal

convívio

10

jornal

Arriva

11

jornal

convívio
Arriva

12

jornal

DESTAQUE
texto Susana Marvão
fotografia D.R.

Arriva dá rodas
ao musical
a “Surpreendente
Fábrica do Chocolate”
Numa das recentes
viagens, a escola
atrasou-se um pouco,
pelo que o próprio
espetáculo esperou
pelas crianças. “Há
essa relação, o que é
excelente”

A

“Surpreendente Fábrica do Chocolate” tem sido pautada por um claro
sucesso. O musical 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.
A potenciar tudo isto, e literalmente a dar rodas a este projeto, a Arriva apresenta uma solução
‘chave-na-mão’, na qual os clientes, nomeadamente escolas e associações, têm “direito” a transporte
e bilhete. “O sucesso deste modelo tem sido muito
grande. Aliás, os clientes, quando experimentam,
acabam por ficar também clientes para outras situações e serviços. Porque é muito cómodo. Temos
um valor para transporte e entrada no espetáculo
sem eles terem de se preocupar com mais nada.
E esta é a primeira vitória”, disse Sónia Mota, responsável pelo departamento de alugueres da Arriva. “Basta dizerem que dia querem e por exemplo
quantas crianças são e já está. O pagamento, ainda
por cima, é feito à posteriori pelo que nem com
isso têm de se preocupar”.
Sónia Mota diz que o feedback relativamente
à “Surpreendente Fábrica do Chocolate” tem sido
“excelente”. “Estou plenamente convencida de que
para além de adorarem a peça também apreciam
o trabalho que aqui fazemos que é basicamente de
um facilitador”.

14

Para nos dar um exemplo desse “facilitador”,
numa das recentes viagens, a escola atrasou-se um
pouco, pelo que o próprio espetáculo esperou pelas crianças. “Há essa relação, o que é excelente”.
Aliás, na edição passada falamos com Bruno
Galvão, da AM Live, que nos confirmava que o musical era 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
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.

jornal

EVENTOS
texto Marco António Lindo
fotografia D.R.

Em Fermentões

Encontro de Clássicos
rodeado de história

O

Primeiro Encontro de Clássicos de Fermentões realizou-se a 1 de dezembro.
Logo pela manhã, contrariando o mau
tempo que se havia previsto, os automóveis antigos ou clássicos começaram a
concentrar-se no Largo da Casa do Povo
de Fermentões. Em pouco tempo juntaram-se cerca de
40 veículos.
Seguindo os hábitos de se adicionar sempre algo de
valor cultural local, os participantes foram até ao Museu de Agricultura de Fermentões. De seguida, agarraram nos seus carros e viveram num agradável passeio
pela freguesia e ainda pela cidade de Guimarães. O prometido pela organização era que depois disto haveria
um Cozido à Portuguesa à espera no salão da Paróquia
de Fermentões que, de opinião geral, ultrapassou as expectativas dos mais famintos.
No fim, o presidente da Junta, Manuel Mendes, e o
tesoureiro, António Vilela, fizeram questão de endereçar um especial agradecimento ao Agrupamento 108 do
CNE de Fermentões, que ajudou na logística bem como
foi responsável pelo almoço. Também dirigiram aos
participantes a gratidão de Fermentões pela participação neste excelente evento.
Automóveis clássicos têm um passado marcante, tal
como Fermentões, que congrega muita história, mais
que o que se pode imaginar, mesmo para quem atravessa a freguesia.
Fermentões aparece documentada desde o primeiro século desta era. Existem vestígios identificados
arqueologicamente de uma estação castreja identificada como “Monte De Santa Eufémia” e posteriormente
“Castro romanizado de Santa Eulália”. No século X, a
freguesia é identificada como “Farramundanes” e pouco depois como “Faramundus”.
Entretanto, o Rei Ramiro II de Leão apaixonou-se,
logo nos princípios desse século, por uma moura de
sangue real, que, segundo se encontra, descrito era
muito bela e de grandes atributos. Era irmã de Alboazer

Alboçadam, rei mouro que possuía as terras que iam de
Gaia até Santarém. O Rei Ramiro bem implorou para
rapariga, mas o Rei Alboazer Alboçadam nunca deu esperanças ao Rei Ramiro II.
É no meio destas histórias que vamos encontrar em
1014 relatos em que o Rei Ramiro II procede à doação
da “villa Farramundanes” a Mumadona. É o abade de
Tagilde que o descreve.
O tempo passa e a história também até que depois
de diversas mudanças de nome a localidade fica como a
conhecemos: Fermentões. Documentação de Santa Eulália, enquanto sua padroeira, refere-o.
A igreja paroquial manteve a sua localização relativa
ao longo de séculos, embora não esteja precisamente no
mesmo local. O padre António José Ferreira Caldas refere,
em 1881, em “Guimarães, Apontamentos para a sua Historia” que essa Igreja original se situaria num terreno que
era pertença do casal do Assento, que hoje já não existe
mas que era já na época parte bem íntegra da vigairaria
da apresentação dos Priores da Colegiada de Guimarães.
Embora a freguesia pareça fundamentalmente urbana,
em especial pela diversidade de bairros que a integram,
Fermentões nunca esqueceu as suas tradições ou raízes.
Um dos exemplos está e, como prova de tal, o Museu da
Agricultura da Lavoura, que mostra numa forma clara ao
longo dos tempos esta evoluiu na região.
Fermentões também contribuiu ativamente para a
fama e qualidade dos seus linhos. Até há bem poucos
anos, a área de lavoura ainda se dividia claramente entre as grandes sementeiras de linho e a vinha.
Os famosos “Moinhos de Fermentões”, de traça caracteristicamente nortenha, os rodízios de moinhos hidráulicos, que ainda hoje se podem apreciar, povoavam
o rio e ocupavam parte da sua população.
Um dos locais históricos mais conhecidos na atualidade é a ponte românica de Roldes. Passa-se ali na estrada e lá está ela, a brilhar, como nova, depois de um
extenso restauro à qual se adiciona o carinho dos que
ali habitam.
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Automóveis clássicos
têm um passado
marcante, tal como
Fermentões, que
congrega muita história,
mais que o que se pode
imaginar, mesmo
para quem atravessa a
freguesia

REGIÕES
texto Susana Marvão
foto D.R.

Grupo Cultural
e Recreativo
da Cruz de Pedra

CELEBRA
50 ANOS

No próximo ano, a Associação Cultural Cruz de Pedra, em
Creixomil, vai celebrar 50 anos de existência. Entretanto, este ano
de 2018 ficou marcado por ter sido a primeira vez que uma mulher
foi eleita presidente da direção. Liliana Freitas disse ao Arriva
Jornal que, sobretudo, quer que a associação tenha um papel mais
interventivo na sociedade.
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M

eio século. São já praticamente
50 os anos que o Grupo Cultural e
Recreativo da Cruz de Pedra conta
no ativo. Umas vezes mais, outras
vezes claramente menos, a verdade é que o a associação marca a
localidade de Creixomil.
Mas se 2019 vai ficar marcado pelos festejos dos
50 anos, o ano de 2018 ficou já para sempre cravado na história da entidade pela eleição de Liliana
Ferreira. Esta distinção ganhou contornos particularmente relevantes já que Liliana foi a primeira
mulher a exercer o cargo de presidente na Associação. Algo que até há bem pouco tempo não era
possível, até porque os estatutos não o permitiam.
Entre outros pontos frisados nos estatutos, constava
que as esposas dos membros da associação estavam
inibidas de participarem nas festas na sede e nas
excursões organizadas, podendo-o fazer apenas mediante autorização dos maridos. “Os estatutos eram
antigos, ainda antes do 25 de abril, altura na qual
o papel da mulher dependia muito do homem”. De
resto, esta é uma situação que se passava na generalidade das associações portuguesas.
“Mas eu já estava na direção, a lei geral sobrepõe-se aos estatutos, pelo que há algum tempo que
obviamente as mulheres já eram aceites como associadas”. Assim, e na anterior direção, na qual Liliana
já era secretária, os estatutos ajustaram-se à realidade. “Teve custos, tem de sair em Diário da República,
houve advogados envolvidos mas é um ganho. Aproveitamos e fizemos algumas alterações. Estamos no
século XXI. Para o bem e para o mal”, comentou ao
Arriva Jornal a presidente do grupo.
Há um ano na direção, Liliana Freitas - que curiosamente sucedeu na presidência ao seu pai, Dino
Freitas -, assume o orgulho não só pelo já referido
facto de ter sido a primeira mulher no cargo, mas
também porque vai ser no seu mandato, de dois
anos, que as celebrações dos 50 anos vão ocorrer.
O balanço do primeiro ano de mandato foi “muito
positivo”, diz Liliana Freitas. Primeiro, pelo facto de
terem conseguido uma adesão muito considerável

nas iniciativas culturais que foram organizando. “É
muito gratificante ver, mês após mês, caras novas a
aparecerem. É um orgulho gigantesco. Sabemos que
temos de crescer. O meio está envelhecido, há pouca
população e um dos grandes trabalhos é trazer também pessoas de fora à associação. Queremos ser uma
associação da cidade., não da rua”.
Este foi o primeiro “ganho” apontado por Liliana
Freitas que, para o conseguir, destacou as várias parcerias que a entidade realizou, nomeadamente com
a Câmara Municipal de Guimarães ou com a Irmandade da Penha. “Conseguimos dar o salto e não estar
apenas no nosso jardim”.
Alguns exemplos das atividades realizadas, para
além das emblemáticas Festas de St.º António, foram
as iniciativas musicais, desde fado a jovens talentos.
“Uma associação deve ser abrangente e foi isso que
tentamos ser”.
50 anos em festejos
Cinquenta anos, 50 iniciativas. Esta é a ambição
da direção presidida por Liliana Freitas. “Umas vão
ser exclusivamente nossas, outras vão ser realizadas
em parceria com outras instituições, até porque gosto
muito do trabalho em conjunto. Acredito mesmo que
só crescemos se formos juntos”. Em Creixomil isso
tem vindo a ser feito já que o Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra “insiste” em trabalhar com as
várias associações. Um trabalho de grupo que no entender da presidente “tem feito toda a diferença”.
Debates, teatros, exposições do passado até à atualidade, workshops ou um documentário sobre a fundação da instituição são apenas alguns dos exemplos das
50 atividades. “Não há nenhum livro ou filme a explicar
a história do Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra. Ainda temos sócios vivos e isso permite-nos realizar uma memória. Um deles é meu avô, o que ainda me
dá mais prazer registar para a posteridade”.
Liliana gostaria de deixar um legado. “O mais importante para mim não é se isso vai tocar a vida de 10
ou mil pessoas. Se conseguir trazer para a região um
pouco mais de hábitos culturais e sensibilidade é o
mais importante de tudo”.

17

jornal

“Se conseguir trazer para
a região um pouco mais
de hábitos culturais e
sensibilidade é o mais
importante de tudo”

MÚSICA
texto Mónica Lindo
fotografia D.R.

QUEEN

Somos todos lendas

E

stava a ver umas imagens que o Papzz
me mandou do Lago Lemán, na Suíça,
mais propriamente em Montreaux. A
imagem é muito interessante. Não reconheci nada especial até que ele me lembrou a capa do “Made in Heaven”, o último álbum dos Queen. E depois a acrescentar, é que,
além da imagem ser feita quase no mesmo local, é
ali, mesmo por baixo da plataforma da estação que
está a estátua de Freddie Mercury, aquela em que ele
olha aquele horizonte que parece sem fim, mas que a
alma dele perpetuou.
Neste texto não vou falar dos últimos dias dos
Queen, nem sequer dos do meio.
Também ia escrever a segunda parte do texto dos
Foreigner, mas mudei de ideias, não me apetece e
a segunda parte dos Foreigner também não presta
para nada. Isto é mil vezes melhor.
O Freddie Mercury na vida real chamava-se Farrokh Bulsara. Nasceu na comunidade parsi residente na Stone Town de Zanzibar, na Tanzânia, quando
esta era protetorado britânico. O seu pai trabalhava
como contabilista fiscal para o Estado e ter nascido
em Zanzibar deve-se só ao facto de aí se encontrarem
por causa do trabalho do pai.
Durante a revolução, emigra com os seus pais e
irmã para a Índia, de onde seguirá em meados dos
anos 1960 para Inglaterra.
Entretanto, na Índia, Freddie ingressa na St. Peter’s School, onde aos oito anos começa a aprender
a tocar piano. Segundo se conta, conseguia tocar de
ouvido sem problema. Tocava facilmente um tema
qualquer que ouvisse na rádio. Academicamente,
foi estudar arte para o Isleworth Polytechnic tendo
completado os estudos no Ealing Art College onde se
formou em Arte e Design gráfico. Acabou por ser ele
a desenhar o emblema do Queen.
Embora o seu grande amor fosse a música, esta
não o alimentava. Por isso, com a namorada, Mary
Austin (sim, nesta altura ainda não era gay), vendia
roupa em segunda mão no mercado de Kensington,
tocava esporadicamente em bandas e, para ajudar,
tinha arranjado um trabalho como despachante de
bagagens no aeroporto de Heathrow. Era sem dúvida

Uma visão
God works in mysterious ways
Mysterious ways
Hey!
One man, one goal
Ha, one mission
One heart, one soul
Just one solution
One flash of light
Yeah, one god, one vision
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trabalhador, mas é claro que a música o seguia. Em
1969, deixa os trabalhos fixos para integrar uma banda de Liverpool chamada Ibex. Os Ibex mudam de
nome para Wreckage, mas não singram. De seguida,
vai para os Sour Milk Sea, banda que também não
vai longe. Nesta altura, o Freddie Mercury apresentava-se como Freddie Bulsara. Freddie sai direto para
os Smile, onde vai conhecer o Brian May e o Roger
Taylor. Outro membro da banda era Tim Staffell, que
tinha conhecido Freddie quando andava no Ealing
Art College. Mas foi o Tim quem trouxe Roger Taylor
para os Smile. Tinha colocado um anúncio num bar
e o Roger, que na altura estava a fazer o curo de Medicina responde, vai e fica.
Depois da saída de Tim, que, para todos os efeitos, era mentor da banda, e com a entrada de John
Deacon, Mercury sugere a mudança de nome da
banda. Nasce a ideia Queen, que, de início, não era
consensual, mas contudo foi aceite. Freddie passa a
Mercury, como a editora, e começa a lenda.
Como já havia referido, o Freddie Mercury desenhou o brasão de armas dos Queen. Foi buscar os
elementos do zodíaco de cada participante, o Deacon
e o Taylor são Leão, o Brian May é Caranguejo e o
Freddie é Virgem. Claro que no topo temos a Coroa
segura pelas Fénix.
Todos gostamos muito das músicas, adorávamos
vê-los ao vivo (se pudéssemos), sabíamos de cor
quem eram, mas há imensas coisas que não são tão
conhecidas.
O Brian May é músico todos conhecem, agora o
facto de ser fotógrafo e astrofísico é que é mesmo
inesperado. Fotógrafo é mesmo por amor à imagem e
astrofísico é porque sempre se tinha interessado pelo
estudo do Universo.
Desde 2001 que está no Rock and Roll Hall of
Fame, tendo recebido este ano, em conjunto com os
restantes membros da banda, o Grammy Lifetime
Achievement Award. Temas como “Tie Your Mother
Down”, “Hammer to Fall”, “Flash”, “Who Wants to
Live Forever” ou “The Show Must Go On” têm todos
a sua assinatura.
Enquanto banda, nunca mais houve uma semana
que, por isto ou aquilo, os Queen não aparecessem

nas mais diversas tabelas publicadas no meio musical desde o dia em que “Bohemian Rhapsody” é
dado a conhecer. Mas esse tema vem no quarto
álbum, “A Night at the Opera”.
Até chateia, mas o primeiro álbum, “Queen”, e o
segundo, “Queen II”, foram discos de ouro tanto no
Reino Unido como nos Estados Unidos e o terceiro,
“Sheer Heart Attack”, além do Reino Unido e Holanda, onde foi disco de platina, foi de novo disco
de ouro nos Estados Unidos e também no Japão.
Depois temos o Roger Taylor, o baterista, o
que teve direito a um exclusivo, “I’m in love with
may car”. Foi o único tema dos Queen feito para
não ser cantado pelo Freddie, mas sim pelo seu
autor, o Roger.
Há coisas mesmo fantásticas e que poucos sabem, eu sei, e são muito interessantes.
A maternidade do West Norfolk & Lynn Hospital, em Norfolk, foi inaugurada pela rainha a 26
de julho de 1949. Roger Taylor foi o primeiro bebé
a nascer nessa maternidade.
A sua vida foi tranquila, num ambiente familiar muito à medida da época. O pai a trabalhar
a semana toda, a mamã a tratar dele e da irmã,
comidinha, levar e ir buscar à escola, conversa
com as vizinhas, piquenique ao sábado e assado
ao domingo. Entretanto, em 1955 a família muda-

-se para sul, vão para uma cidadezinha chamada
Truro, na Cornualha. Vai ser aí que aos sete anos
se junta com um grupo de amigos que tocavam na
escola e em conjunto fazem uma banda, os The
Bubblingover Boys.
Aos 15 a coisa caminha no sentido do sério.
The Reaction é já uma banda com estrutura semiprofissional. O Roger Taylor originalmente tocava
guitarra, quando sentiu um especial apelo para a
bateria. O Keith Moon, dos The Who, era uma inspiração. Outro era o baterista do Jimmy Hendrix,
o Mitch Mitchell. Razões de sobra.
Em 1967, o mundo muda. Vai para Londres
para estudar no London Hospital Medical College.
Inicialmente vai para algo que eu nem imaginava
poder ser uma paixão, ser dentista. Felizmente,
percebeu que não era tão bonito como sonhara e
decide mudar para Biologia. Sente-se muito bem
nesse meio e o East London Polytechnic é uma
excelente escola, é na atual Universidade de East
London, nas Docklands, que vai concluir os seus
estudos universitários.
Nos primeiros tempos em East London um amigo do Roger que andava no Imperial College encontrou lá afixado um anúncio que pedia um baterista.
O anúncio tinha sido colocado pelo Brian May e a
banda a precisar do baterista era os Smile.
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Para ganhar dinheiro honesto, o Roger trabalhava no mercado de Kensington, onde conheceu
outro fulano que trabalhava lá, o Freddie Mercury, que na altura ainda se chamava Freddie
Bulsara. Como ambos viviam em quartos alugados, para economizar umas massas, alugam um
pequeno apartamento. Nessa altura o Freddie era
um ávido seguidor dos Smile, mas para sua grande tristeza a banda vai separar-se.
Estávamos em 1970 e Roger Taylor andava à
procura de uma banda. Havia um lugar para baterista numa banda formada recentemente no
Surrey. Dois amigos, fundadores dessa banda,
precisavam de um baterista. Os amigos eram o
Tony Banks e o Mike Rutherford, que acabaram
por optar pelo Phil Collins, já que além de baterista era também vocalista, o que servia para dar
apoio ao Peter Gabriel como segundo vocalista; a
banda era os Genesis!
Portanto, questiono, se o Roger tem ido para
os Genesis, haveria Queen?
Acabará por ser o Freddie a convencer Brian
May e Roger Taylor a manter os Smile; se ao menos arranjassem um baixista …
Entretanto, enquanto não há progresso, mudam o nome da banda para Queen.
Quem sabe se John Deacon não tivesse entra-

John Deacon
afirmou que, depois
da morte de Freddie,
a banda nunca mais
poderia existir
porque o Freddie
era insubstituível.
Afastou-se e só o
Brian ou o Roger
o conseguem
contactar
esporadicamente

do para os Queen alguma vez teria escrito “Another
One Bites the Dust” ou “I Want to Break Free”.
O John nasceu no norte, em Leicester. Aí andou
na Junior School e High School, sendo especialmente
interessado em electrónica. Lia tudo o que podia a
esse respeito e modificava todo o tipo de aparelhagem. Entre as invulgaridades para a época estava um
gravador que gravava diretamente da rádio. Claro
que estava destinado a estudar eletrónica, que concluiu com notas elevadas. Fora isto, gostava particularmente de música soul.
A escola prática de música terá sido The Opposition, banda de covers onde começou a tocar aos 14
anos. Tocava na altura guitarra ritmo. A guitarra tinha-a comprado com dinheiro emprestado do líder
do grupo, Richard Youg. Não confundir com Richard
Young escocês dos Ilk e Urban Parable, que só nasceu em 1966.
O John passou a baixista aos 15, quando o então
baixista foi despedido por má qualidade. Devia ser
mesmo mauzinho, porque nunca soube o nome dele
e agora não me apetece ir à procura.
Se existe história da origem The Oposition isso
deve-se em particular ao John, pelo seu cuidado ao
arquivar tudo o que encontrava na imprensa. Entretanto, tem de abandonar a banda, já que tinha de
mudar-se para Londres, para ir estudar para o Chelsea College, que fazia parte do King’s College de Londres. Claro que vai para concluir os estudos superiores em eletrónica, que conclui com classe de honra,
a máxima classificação possível.
Mas o John era um fã desmedido de Deep Purple
e depois de assistir ao “Concerto for Group and Orchestra with the Royal Philharmonic Orchestra”, no
Royal Albert Hall em 24 de setembro de 1969, decide
que quer definitivamente dedicar a vida à música.
Em 1970, já como Queen, o John vê-os ao vivo,
mas não acha nada de especial. Nesse mesmo ano, e
por um período breve de tempo, forma uma banda,
os Deacon e vai tocar ao Chelsea College.
No princípio do ano seguinte um amigo comum
apresenta Brian May e Roger Taylor a John Deacon.
Os Queen já tinham tido três baixistas, Mike Grose
em 1970, Barry Mitchell entre 1970 e 1971 e, por breves momentos, Doug Bogie, que tinha acabado de
sair da banda. O Doug revelou desde sempre ser um
bom músico, é um excelente engenheiro de som e
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está bem melhor como produtor, mas há algo que
de certa forma ensombrou o “posto” de baixista nos
Queen.
John Deacon fica a partir daí nos Queen, como
baixista, e, para salvar a situação, quando é preciso
uma espécie de “MacGyver” para resolver problemas elétricos em qualquer momento, nem que seja
no meio de um concerto. Em junho de 1971, o John
toca o seu primeiro concerto com os Queen. Foi no
College of Estate Management em Kensington e foi
um sucesso.
Queen estão completos e assim será até ao fim.
John Deacon afirmou que, depois da morte de Freddie, a banda nunca mais poderia existir porque o
Freddie era insubstituível. Afastou-se e só o Brian ou
o Roger o conseguem contactar esporadicamente,
afinal o John é sócio dos Queen e para diversas questões sociais, fiscais, ou outras, o seu consentimento é
necessário. Afinal de contas, o dinheiro conta e ainda
o ano passado os lucros dos Queen passaram os 20
milhões de euros.
O membro com maior projeção é o Brian May,
classificado pala revista “Rolling Stone” como 26º
maior guitarrista de sempre. Na mesma classe “Guitar Word”, classifica-o em segundo lugar.
A rainha Isabel II condecorou-o com a “Most Excellent Order of the British Empire”, por isso é que
o nome dele aparece várias vezes como Dr. Brian
Harold May MBE, por serviços prestados à indústria
da música e pelo seu papel em trabalho associado a
caridade. Como já referi, é doutorado em Astrofísica
e mantem a sua colaboração com a NASA, em particular no projeto “New Horizons” fazendo parte do
grupo de cientistas da Missão Plutão. É um profundo
ativista da defesa dos direitos dos animais e há anos
que faz parte dos mais notáveis signatários do fim da
caça da raposa.
Roger Taylor mantem ativamente a sua ligação à
música. Compõe e produz mantendo-se completamente realizado nesses termos.
Como disse no início do texto, não ia falar dos últimos dias dos Queen, nem sequer falei objetivamente
do seu percurso como banda, que é facilmente consultável. Está aí na net, em livros, no Discovery Chanel.
Optei mesmo não por aquilo que foram, mas sim
pelo que fez com que Queen existisse e fosse assim. E
estou contente por contar a minha visão.

LITERATURA
texto Mafalda Rainho
fotografia D.R.

AGORA CHAMA-SE MARTINE

Anita e outras histórias

N

jão esperava hoje lembrar-me de
vos escrever sobre a Anita, se não
fosse as saudades dos dias em que
o meu pai abria um dos livros para
me ler uma história.
Nunca sabia o que iria acontecer, porque de vez em quando – quase sempre –
ele destruía a história, trocava os personagens,
incluía partes que não constavam… e eu acabava
por perceber que algo não estava bem quando ele
ficava sem história para contar. Quando estava
a meio de um dos livros e, sei lá, a Anita estava
presa em países que eu nem conhecia, como o
Benim, o Lesoto, ou o favorito do meu pai neste
destruir de histórias lidas: o Belize.
Entretanto, estava a ouvir no YouTube da Rádio Comercial o programa “Mixórdia de Temáticas” com um vídeo a que chamaram “Anita Vai à
Conservatória”. A brincadeira de Ricardo Araújo
Pereia conta que a “Anita Vai à Conservatória”
para mudar o nome para Martine.
Cresci com a Anita e nem sabia que ela na verdade se chamava Martine.
“Anita na Quinta” foi o primeiro a ser editado
em 1954. Isso faz com que a Anita seja mais velha
que o meu pai. O original é de autoria do escritor
e poeta francês Gilbert Delahaye, sendo as ilustrações do belga Marcel Marlier.
Segundo os autores, a uniformização do nome
justifica-se por, “cada vez mais, as crianças de todo
o mundo estão unidas pelas mesmas histórias, pelos mesmos temas, pelos mesmos heróis de animação. Todas elas sabem quem é o Mickey, o Noddy e o Harry Potter”. Esta teoria será válida para
pessoas menos conhecedoras. Afinal também o
Pateta é Goofy e o Tio Patinhas Scroodge McDuck
e ninguém pensa em mudar-lhes o nome.
Globalmente, as diversas histórias publicadas venderam cerca de 100 milhões de cópias e
é uma das séries de livros infantis mais vendidos
na história.
Quando o autor Gilbert Delahaye morreu em
1997, Jean-Louis Marlier, filho de Marcel Marlier,
continuou a escrever as histórias. Depois a Anita,
ou a Martine, foi interrompida em 2011, quando
o ilustrador Marcel Marlier morreu, aos 80 anos.
O último livro foi o 61º, “Martine et le Prince
Mystérieux”, publicado em 2010.
A editora da Martine é a Casterman, uma
enorme casa no mundo da edição infantil e juvenil, mas não foi com essas publicações que se
iniciou. Fundada em 1780 conseguiu contornar
guerras e conflitos. Os alemães invadiram-na em
1914 e em 1939, no entanto manteve-se em laboração. Até 1934, a Casterman era simplesmente
uma empresa gráfica. Nesse ano, adquiriram a
editora Le Petit Vingtième que já na altura publicava o Tim Tim. O sucesso das histórias de Hergé
é enorme, o que leva a que a editora se interesse
cada vez mais pela história infantil ou banda de-
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senhada em todos os seus escalões, das crianças
aos adultos.
Grandes desenhadores, como Jacques Martin, que ilustra alguns dos álbuns do Tim Tim, ou
François Craenhals, que, além de colaborar no
Tim Tim, produz também diversas personagens
que marcarão a banda desenhada por décadas.
Talvez o mais significativo venha a ser o Cavaleiro Ardente (Chevalier Ardent), criado em meados
dos anos 1960. Nos anos 1970, passam a editar
Hugo Pratt, o criador do Corto Maltese.
Pela Casterman, ao longo do século XX, passam alguns dos maiores criadores de histórias
infantis e juvenis, tanto em prosa como banda
desenhada. Na verdade, em toda a Europa só a
Enid Blyton com os Cinco, ou o Noddy, conseguem uma visibilidade próxima.
O “pai” da Anita, ou, na verdade, da Martine,
foi Gilbert Delahaye, escritor e poeta nascido em
França que viu o seu restante trabalho ser ofuscado pela criação da sua personagem infantil.
Foi trabalhar na Casterman como topógrafo,
mas, em 1953, é convidado para produzir uma
imagem literária feminina destinada a crianças.
Depois, temos o inevitável Marcel Marlier, o
grande desenhador que estudou Arte Decorativa
em Saint-Luc de Tournai, onde se tornou professor depois de concluir os estudos com as mais
elevadas notas.
A editora La Procure à Namur organizava regularmente concursos de desenhadores para livros
escolares. Marcel participou num deles, tendo-o
ganho. O prémio permitia a publicação de dois
livros e, assim, Marcel cria dois personagens,
criando os livros didácticos “Eu leio, com Michel e
Nicole” e “Eu faço cálculos com Michel e Nicole”.
A ligação de Marcel à La Procure à Namur vai
durar uns 25 anos. Contudo, não é exclusiva. Por
isso, junta-se a Gilbert Delahaye, na Casterman,
para desenhar a Martine.
Em 1954 sai a primeira história da Martine,
“Martine à la Ferme”, que virá a ser editada em
Portugal pela Verbo como “Anita na Quinta”. No
ano seguinte a Martine vai passear em “Martine
en Voyage”, ou “Anita em Viagem”.
A partir daí teremos, pelo menos, um livro
por ano, até à morte de Gilbert Delahaye em
1997. No total são 63 tendo a sua produção sido
viável até 2010. Sessenta e um tendo Martine no
título, mais dois, “L’Album de l’année” e “La Nuit
de Noel”.
A Anita em Portugal era uma marca, uma
marca como o Tio Patinhas, os gelados da Olá ou
o desodorizante Rexona. Em comunicação tudo
o que se faz tem sempre alguma razão, só que
aqui é maior o erro que a razão. Uma “marca”
firme, reconhecida e estabelecida na comunidade não muda de nome, especialmente quando
quem compra os livros para levar aos filhos são
os pais – que só conheceram a Anita.

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

Segurança
e valor humanos

S

ecção de Prevenção Criminal e
Policiamento Comunitário da
GNR de Fafe renova a esperança
e confiança num futuro onde a
paz e a tranquilidade caminhem
de mão dada com a segurança e
os valores inerentes ao ser humano… Esta
Secção, assente em todas as suas valências,
direcionou a sua ação para a prevenção e
proteção que se quer próxima de todos e para
todos durante o ano de 2018.
Criámos pontes entre instituições que se
revelaram bastante profícuas, realçando o
projeto de parcerias que nos faz chegar mais
longe nos objetivos alcançados.
Neste tempo de balanço e/ou reflexão queremos deixar as sementes da sensibilização,
do apoio a grupos fragilizados, da intervenção,
para que no próximo ano possamos colher
com maior sucesso, junto da sociedade civil, os
frutos do policiamento de proximidade.
Assim, e nesta época de celebração, queremos deixar alguns presentes de natal: para

a comunidade – serviço; para o oponente –
tolerância; para todos – respeito.
Abrindo de par em par as portas deste
Destacamento da GNR de Fafe, revelamos o
sentimento que nos invade e nos impele na
direção do futuro, com valores impressos
que não são apenas natalícios e que desejam
reforçar a imagem do “guarda amigo” que
procura soluções, atuando numa espécie de
teia que cruza as mais diversas áreas sociais,
reinventando-se em cada desafio ou, simplesmente, oferecendo o rosto que transmite
segurança em cada procura!
É nosso desejo, que neste Natal e novo
ano que se aproxima, todos possamos usar
as maiores ferramentas que temos ao nosso
dispor: o amor e a paz! Renovando metas,
celebrando conquistas, reafirmando parcerias e olhando em frente com determinação
e otimismo, partilhando grandes momentos
e agradecendo a oportunidade de aprender e
crescer, como pessoas e militares da Guarda
Nacional Republicana.
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É nosso desejo, que
neste Natal e novo
ano que se aproxima,
todos possamos
usar as maiores
ferramentas que
temos ao nosso
dispor: o amor e a
paz!

RELIGIÃO
texto Marco António Lindo
fotografia D.R.

FAMOSA PADROEIRA

SANTA EULÁLIA

S

anta Eulália, a famosa padroeira
de imensas localidades próximas
de nós, desde Nespereira a Fermentões. Mas quem é Santa Eulália de quem tantos são devotos?
Começando pelo nome, Eulália significa aquela que fala bem, que tem
dom de palavra.
Eulália nasceu em Hispânia no ano 290
numa família rica. A Santa Eulália é um
dos santos mais famosos de Espanha. Há
um texto em sua homenagem de autoria do
poeta Prudêncio no século IV que explica
de alguma forma o seu percurso de vida.
Quando Eulália tinha 12 anos, o decreto do
imperador Diocleciano proibiu a adoração
de Jesus Cristo, obrigando o povo a adorar
falsos ídolos pagãos. Eulália sentiu um grande desgosto por essas leis injustas que não
compreendia e que, como sabemos, não faziam qualquer sentido. Não guardou a sua
indignação e foi discutir com delegados do
Governo.
A sua mãe sentiu que a sua filha poderia
correr algum perigo por causa de contestar a
perseguição dos governantes. Como via que
não conseguia conter os seus protestos, muda-se para a cidade de Mérida.
Eulália tinha arranjado forma de chegar
junto do governador Publio Daciano, prefeito
romano em Hispânia e protestou veementemente, dizendo-lhe que aquelas leis que ordenavam a adoração de ídolos e proibiam o

verdadeiro Deus eram totalmente injustas e
não podiam ser obedecidas pelos cristãos.
Daciano inicialmente, e por estar na presença de uma jovem de tenra idade, tenta
acalmá-la oferecendo-lhe presentes, enquanto fazia promessas com intuito de convencer
a Eulália a mudar de ideias. No entanto, vendo que ela se mantinha fortemente convencida de suas ideias cristãs, muda de atitude
e ameaça-a com instrumentos de tortura enquanto lhe “promete” sofrimentos horríveis.
Como já referimos, a lei do imperador
obrigava a adoração de ídolos proibindo a
adoração de Jesus Cristo. “Poderás ser poupada de todos estes sofrimentos se ofereceres este pão aos deuses, e se queimares este
incenso em seus altares”, prometeu-lhe Daciano.
Eulália deita fora o pão e o incenso. “Apenas Deus do céu adoro, somente a Ele oferecerei sacrifícios; jamais queimarei incenso e
qualquer outra pessoa que não Deus”, exclama.
Perante estas afirmações, um juiz de Daciano ordena que Eulália seja torturada até à
morte. É agredida até à morte com varas de
ferro, queimam-lhe as feridas com tochas em
chamas. O cabelo da Eulália incendeia-se e
acaba por morrer queimada.
O poeta Prudêncio conta ainda que quando Eulália faleceu, o povo viu uma pomba
branco voando em direção ao céu, e que os
seus carrascos fugiram em pânico e remorso
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por terem matado uma menina inocente. A
neve cobriu o cadáver e o solo circundante,
até que vários dias depois os cristãos chegaram e honraram o corpo da mártir. Há, no
local de sua sepultura um templo em honra
de Santa Eulália.
O culto de Santa Eulália tornou-se tão popular que até o grande Santo Agostinho fez
sermões em homenagem à Santa. Na lista
dos mártires da Igreja Católica, chamada
“Martirológio Romano”, há esta frase: “em 12
de fevereiro, Santa Eulalia é comemorada a
mártir espanhola, assassinada por proclamar
sua fé em Jesus Cristo”.
Mártir Eulalia, a sua proteção pedimos
por tantos jovens que neste momento têm de
enfrentar perigos, contra os perseguidores
que matam aqueles que se recusam a sacrificar-se a ídolos e também pedimos a Eulália
para que afaste aqueles que querem dedicar
suas vidas a questões da sensualidade, drogas, vícios, más amizades e pecado, que são
monstros muito piores que os ídolos e são
perseguidores mais cruéis do que aqueles
que mataram o corpo de Eulália.
Santa Eulália lembra a recomendação aos
nossos jovens que vivem no meio de tantos
perigos e que correm o risco todos os dias
para que sejam fiéis a Cristo. Que o Senhor
sempre nos liberte de tais grandes perigos.
Lembra-se as palavras de Jesus quando
diz que ”Quem sacrificar a sua vida por mim,
ganhará para a vida eterna”.

SAÚDE
textoDra. Teresa de Vieira e Brito
Médica de Medicina Dentária
Hospital da Luz Guimarães
fotografia D.R.

Este artigo tem o apoio

A viagem do sorriso

O

Sorriso acompanha-nos,
na generalidade, desde o
primeiro minuto.
Não há quem não sorria com a chegada de uma
vida, de um amor, de uma
história, de um momento.
Desde que não tido como uma obsessão, podemos, sem dúvida, dizer que é
uma das preocupações mais legítimas do
ser humano.
E como é bonito um sorriso bonito!Quem não o deseja, quem não o inveja?
Mas deve ser um sorriso duradouro, com
equilíbrio, função e estética.
Poderíamos escrever sobre um sem-número de motivos que nos fazem perder o sorriso.
Perda precoce de dentes devido a cáries, traumatismos, formas de dentes irregulares, má posição dentária, manchas,
problemas de gengiva, perda óssea, escurecimento, enfim, tantos e tantos motivos
que se vão impondo à demonstração de
um sorriso. E um sorriso não pode nem
deve ser escondido.
Há uns bons anos, estávamos mais limitados nas soluções, nos materiais e nos
meios para mantermos uma saúde oral
satisfatória, assim como a própria longevidade dos dentes, causando a sua perda
um aspecto envelhecido da face.
Podemos até retroceder ao tempo dos
nossos avós e recordarmo-nos.
Não aparentavam na sua meia-idade
um aspeto pesado, carregado e envelhecido, de muita mais idade do que a cronológica? A grande causa disso era a perda
precoce dos dentes e tudo o que isso acarretava: perda da dimensão vertical, problemas articulares, perda óssea, aumento
de rugas, alteração de expressão. Além
destes fatores, nem sempre havia a possibilidade de colocação de próteses fixas ou
removíveis que não eram tão acessíveis
como hoje.
Para além da infelicidade de ficarem
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sem dentes, ainda o infortúnio os premiava com um aspecto mais envelhecido sem
glamour, uma vez que a face é uma das
partes mais expostas do nosso corpo e a
boca ocupa um papel fundamental.
Mas tudo mudou.
Hoje em dia, a medicina dentária evolui velozmente, seja em técnicas, materiais e meios.
A procura do saber, da evolução, de
fazer bem e pelo bem é e sempre será o
nosso objetivo.
Na nossa consulta, por exemplo, para
além da maior componente ser a humana, temos um apoio digital pleno, com o
uso de scanner faciais, scanner intraorais, impressoras 3D, radiografias específicas de desenhos de sorriso personalizados, transformando-a numa verdadeira
consulta digital, que no presente nos leva
e eleva para o futuro.
Algo que parece muito complicado,
mas que para nós profissionais nos faz
elevar o tratamento do paciente ao mais
alto nível.
Nunca esquecendo que cada caso deve
ser avaliado individualmente, pois cada
pessoa é uma pessoa, com as suas necessidades, as suas limitações e as suas ambições.
Por isso, em primeiro lugar, fazemos
uma abordagem exaustiva do cliente, sabemos quais são as suas expectativas, os
seus sonhos, os seus desejos, o que espera
do tratamento e o que espera de nós.
Depois, verificamos se conseguimos
corresponder e concretizar, analisando o
grau de dificuldade em atingir o sucesso
do tratamento.
Com honestidade, o cliente é devidamente informado só do que é possível,
com estabilidade, durabilidade e estética.
Não se pense, porém, que é sempre
necessário muita coisa, muito tempo e
muitos recursos para embelezar o sorriso.
Não é, maioritariamente, nas coisas simples que está a beleza?
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Muitas vezes, um simples endireitar
com alinhadores invisíveis, uma correção
de uma forma de dentes menos bonita
com compósitos, um branqueamento
para clarear muda a perspectiva de como
o paciente se vê e como o veem! Claro que
para casos mais específicos é necessário
proceder à substituição de dentes perdidos com implantes ou outro tipo de próteses, seja fixa ou removível, à correção
mais detalhada de forma, cor ou falta de
estrutura. Muitas vezes, é preciso recorrer ao uso de facetas, muito faladas hoje
em dia e muito procuradas, as quais bem
utilizadas e feitas são brilhantes e podem
apenas pedir preparos mínimos do dente,
ao contrário do que vulgarmente se pensa. Não é preciso desgastar muito para as
colocar, preservando ao máximo a estrutura saudável dentária ou das coroas fixas
que nos ajudam a compor o sorriso.
Soluções não faltam e meios também
não! O scanner intraoral, entre outras
coisas, em muitos casos, elimina o uso
daquelas “massa” para fazer os moldes,
que tanto desconforto causava. Também
é possível, com o recurso à sua biblioteca
de dentes, caso tenhamos o registo da sua
boca, copiar aquilo que era seu.
Tantas vezes ouvimos que gostariam
de recuperar os dentes, com a mesma forma, cor e tamanho de quando eram mais
novos ou antes de um traumatismo.
Pois é, com os meios digitais quase
tudo é possível! Conseguimos, numa segunda consulta, mostrar fisicamente o
plano que estruturamos para si, o que é
uma mais-valia imensa, principalmente
para quem vai fazer tratamentos maiores.
Agora pense: há motivo, idade ou tempo para adiar o seu sorriso?
Nunca devemos esquecer que o perfeito é o que é adequado para cada um, mantendo a sua personalidade, a sua natureza
e a sua alma!
Então ficamos combinados, a partir de
hoje e sempre: Dê luz ao seu sorriso!.

SABORES
receitas e fotografia D.R.

Nata à mesa
é mais doce

A

quadra natalícia é, sobretudo,
reunir amigos e família. Há poucas formas melhores do que fazê-lo do que à mesa. Meu dito e
meu feito, além de meias da tia e
de um lenço de linho da prima, o
presente que é garantido a quase todos é mais
uns quilinhos na balança depois das Festas.
Bacalhau, Peru, Cabrito, Polvo ou queijo da
Serra são alguns dos “suspeitos” por esse “crime”, mas são os doces o grande culpado pelo
furo a menos no cinto no ano que entra. Com
ligeiras alterações consoante a região do país,
rabanadas, aletria, mexidos, filhoses, sonhos,
pão-de-ló ou bolo-rei são alguns dos doces mais
apreciados nas mesas portuguesas no Natal.
A rabanada é, talvez, o doce mais associado
ao período das Festas. Doce típico do Natal, a
rabanada encontra diferentes sabores e modos
de preparação na mão de quem as confeciona.
É na Póvoa de Varzim que essa diferença mais

Rabanadas Poveiras
Ingredientes
Pão “trigo” (molete ou bijou), de
preferência seco e de boa qualidade,
com massa bem fermentada
Leite em quantidade suficiente para
que os pães fiquem “a nadar”
Ovos, em média um ovo por pão
Açúcar
Canela em pó e pau de canela
Sal (uma pitada)

se acentua ou não fosse esta a cidade da que é
conhecida como a rabanada poveira.
A diferença face às demais rabanadas existentes pelo país fora reside no tipo de pão escolhido para lhe dar forma: ao invés do pão
cacete, usado nas receitas mais tradicionais, a
rabanada poveira é feita a partir de pão trigo
(bijou ou “molete”), uma alternativa que surgiu
como forma de aproveitar as sobras do pão. Os
restantes ingredientes ficam à escolha do seu
criador, mas segundo a receita original (da autoria do senhor Leonardo, fundador do restaurante com o mesmo nome), não podem faltar o
leite, os ovos, o açúcar, a canela e o sal.
Para que a tradição não se perca, a Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim promove, desde 1997, o concurso “Delícia de Rabanada”. A
partir de 1999, este concurso decorre anualmente, com o objetivo de premiar a melhor
rabanada poveira, sendo que a avaliação é feita por um júri.

Aletria
Preparação
Aparar o pão nas pontas e parti-lo ao meio de forma
a ter uma grossura homogénea. Colocar o leite a
aquecer ao qual se acrescenta uma pitada de sal, um
pau de canela, canela em pó e açúcar a gosto. Demolhar os pães nesse leite morno para que fiquem bem
cobertos e bem empapados. Espremer bem os pães e
colocá-los numa travessa a repousar.
Em seguida demolhá-los no ovo deixando absorver
bem e fritar em óleo quente e abundante para que as
rabanadas fiquem “a nadar”. Retirar e polvilhar com
açúcar misturado com canela.
Receita transmitida pelo senhor José da Mata, filho
do senhor Leonardo (2004)
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Ingredientes
150 g de aletria
5 dl de leite
50 g de manteiga
200 g de açúcar
4 gemas de ovos
Uma casca de limão
Canela em pó q.b.
Uma pitada de sal
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Preparação
Cozer a aletria em água temperada com um pouco de
sal e escorrer a água.
À parte, aquecer o leite com uma casca fina de limão
e depois juntar aos poucos à aletria, mantendo o
lume brando e mexendo sempre. De seguida, acrescentar a manteiga e depois o açúcar. Bater as gemas e
misturar um pouco de leite.
Retirar a aletria do lume, juntando-lhe as gemas com
cuidado. Voltar a levar ao lume (um ou dois minutos,
sem ferver). Depois é só colocar a aletria ainda
quente numa travessa, deixar arrefecer e decorar
com canela.

Sonhos de Natal
Ingredientes
Para a calda
200 g de açúcar
Uma casca de laranja ou limão
Um pau de canela
150 ml de água
Para os sonhos
300 g de farinha
seis ovos
80 g de margarina
Uma pitada de sal
Meio litro de água
Duas colheres de sopa de açúcar
Casca de uma laranja
Açúcar em pó e canela para polvilhar

Mexidos de Natal (ou formigos)
Preparação
Calda: Levar ao lume a água com o açúcar, a canela e
a casca da laranja. Deixar ferver durante dez minutos.
Retirar do lume e deixar arrefecer. Acompanhar quando servir os sonhos. Sonhos: levar ao lume um tacho
com a água, o sal, a margarina, o açúcar e a casca
da laranja. Deixar ferver. Retirar a casca da laranja
com a ajuda de um garfo. Juntar a farinha de uma só
vez e mexer, sem tirar do lume, até ficar uma massa
macia. Retirar então do lume, passar para uma taça,
deixar arrefecer um pouco e juntar os ovos um a um,
mexendo bem após cada adição. Entretanto, levar ao
lume um tacho com óleo e deixar aquecer. Colocar no
óleo colheradas da massa e deixar fritar lentamente,
picando os sonhos com um garfo de vez em quando,
até triplicarem o volume e ficarem duros e dourados.
Retirar, escorrer e polvilhar com açúcar e canela.

Filhós de Natal
Ingredientes
Dez ovos
50 g açúcar
25 g manteiga
Farinha de trigo q.b.
Óleo (para fritar) q.b.
Açúcar (para polvilhar) q.b.
Canela em pó (para polvilhar) q.b.

Ingredientes
500 gramas de açúcar
500 ml de água
Um pau de canela
Uma casca de limão
Um cacete (apenas o miolo, cerca de
200/250 g)
Leite (quente) q.b.
Um cálice de vinho do Porto
Uma colher de sopa de manteiga
Dez gemas de ovos
50 ml de leite frio
Pinhões q.b.
Nozes q.b.
Sultanas q.b.
Canela em pó – q.b.

Preparação
Colocar o açúcar, a água, o pau de canela e a casca de
limão num tacho, leve ao lume e deixe ferver durante
dez minutos. Desfazer o miolo de pão, cortado em
pedacinhos muito pequenos, em leite quente (apenas o suficiente para molhar o pão) e passar com a
varinha-mágica. Reservar.
Juntar o vinho do Porto, a manteiga e o pão à calda de
açúcar e deixar ferver até engrossar um pouco. Retirar
do lume e reservar.
Desfazer as gemas de ovos no leite frio e juntar à mistura de pão reservada. Levar de novo ao lume para engrossar, mas sem deixar ferver. Retirar do lume, tirar a
casca de limão e o pau de canela, colocar numa travessa
e servir com os frutos secos à parte ou misturados.
Por fim, polvilhar com um pouco de canela. Pode-se
decorar com mais frutos secos.

Tronco de natal
Preparação
Bater muito bem o açúcar e a manteiga com os dez
ovos inteiros. Adicionar, aos poucos, a farinha e
continuar a bater, até se apresentar um creme pouco
espesso. Deixar repousar cerca de 30 minutos. Depois
fritar, em colheradas, em óleo bem quente. Após a
fritura, enxugar com papel de cozinha.
Colocar numa travessa e polvilhar com açúcar e
canela.
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Ingredientes
300 g de açúcar
200 g de amêndoa em pó
50 g de farinha
10 ovos
Margarina para untar
Papel vegetal
Para o creme
400 g de chocolate em barra
50 g de açúcar
2 dl de natas
0,5 dl de leite
1 colher de sopa de manteiga

jornal

Preparação
Creme: Leve um tacho ao lume com açúcar, leite e natas
mexendo até ferver. Retire do lume, junte o chocolate
picado e a manteiga e mexa até que o chocolate fique
totalmente dissolvido. Reserve. Forre dois tabuleiros
com papel vegetal e unte-os com margarina. Ligue o
forno a 180 graus. Bata as claras em castelo firme com o
açúcar, junte as gemas, mexa, adicione a farinha peneirada com a amêndoa em pó. Coloque 1/3 da massa num
tabuleiro e a restante noutro tabuleiro. Leve os dois
ao forno até que fiquem cozidas e douradinhas. Retire
do forno, desenforme, barre com um pouco do creme
ainda morno e enrole com a ajuda de um pano. Deixe
arrefecer, apare a torta maior e corte a mais pequena.
Disponha as metades da torta pequena de lado de modo
a fazer o tronco (como vê na foto), barre com o resto do
creme e sirva enfeitado com decorações natalícias.

VINHOS
texto Susana Marvão
fotografia Carlos Figueiredo

Entrevista a Roy Hersh

Porto, meu amor

N

ão se deixem enganar pelo facto do
nome não ser português. Roy Hersh,
norte-americano, adora Portugal e é
considerado um dos maiores especialistas mundiais em vinhos do Porto.
Aliás, em vinhos de Portugal. O fundador do “For The Love Of Port”, uma publicação online
de conteúdos por assinatura, não só revê e escreve
sobre vinhos portugueses, como também conduz
tours pelas regiões de Portugal, incluindo viagens ao
Douro e até à Madeira. “Ser entronizado pela Confraria do Vinho do meu Porto foi tão importante como o
meu casamento”, disse ao Arriva Jornal.
Como começou a interessar-se pelo Vinho do
Porto?
Queria ser chef e, por isso, fui para uma escola
de culinária, em Nova Iorque. Comecei a trabalhar
são só nas cozinhas dos restaurantes mas em outras
vertentes da restauração. E até montei o meu próprio
restaurante, no Colorado. E permaneci neste setor
até 2003, altura em que fui entronizado pela Confraria do Vinho do Porto. Levei o meu juramento muito
a sério.

A cerimónia de
entronização da
Confradia do Vinho do
Porto foi tão importante
como o meu casamento

Mas porque é que foi entronizado?
Porque, na verdade, eu já bebia vinhos do Porto
desde 1983 e já escrevia sobre vinhos desde 1993. Demorei 11 anos a juntar dinheiro para conseguir vir
a Portugal. Mas, entretanto, já tinha lido 60 livros
em inglês sobre o Vinho do Porto. Na minha primeira viagem aqui, em 1994 - na altura uma viagem de
três semanas com a minha namorada - viemos para
Lisboa, Setúbal e subimos para o Porto, Vila Nova de
Gaia e Douro.
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O que é que mais o atraía? Qual a razão que o fez
juntar dinheiro durante 11 anos para poder vir conhecer Portugal?
Queria conhecer melhor a história do país, do Vinho do Porto, da interação entre os britânicos e os
portugueses, a forma como o Marquês de Pombal
também interagiu com os ingleses, a importância
do terramoto de 1755 e a forma como Lisboa teve de
ser reerguida após este terramoto, um incêndio as
cheias...
Quando cá chegou, foi uma boa surpresa? Sobretudo quando se lê muito sobre determinado sítio ou tema, temos tendência a delinear na nossa
mente algumas coisas que depois podem não corresponder à realidade...
Quando cá cheguei pela primeira vez sobretudo
fiquei surpreendido pela qualidade histórica da cidade do Porto. O meu primeiro dia foi passado a “ignorar” a minha namorada e a tirar fotografias a portas.
Passei oito horas a tirar fotos a portas!
Mas o que é que o encantava nas portas?
As portas contam histórias, contam a qualidade anciã e a idade do Porto. Até podemos ver a forma como os
degraus preveem as cheias de chegarem às casas. Adoro!
Não há nada disso nos Estados Unidos. Ver portas com
300 anos? Foi magnífico. Ainda para mais estava cá em
maio e achei muito bonito os estudantes com as suas
fitas e as suas diferentes cores. Não entendia o que era
mas gostava. Depois comecei a visitar produtores com
os quais tinha antecipadamente agendado reuniões e
fiquei maravilhado. Os Symington, por exemplo, deixaram-me ficar na sua Quinta do Bonfim, no Douro. Foi
um sonho tornado realidade.

Acredite em mim: sei
o que é a saudade. E
entendo-a melhor do
que muitos portugueses

Desde 1994 que viaja regularmente para Portugal...
É a 47.ª vez que venho ao Porto! Sim, porque também viajo para outras partes do país. Pelo menos
quatro vezes por ano organizo viagens de enoturismo. Em maio, por exemplo, trago pessoas ou para
Setúbal, ou Douro, e também para a Madeira.
Mas tem um parceiro para fazer essas viagens?
Tenho, o Mário Ferreira, sediado em Alcobaça.
E quando fala em trazer pessoas, são basicamente de que países? Dos Estados Unidos?
Não, são de todo o lado. Literalmente de todo o
mundo! Posso dar-lhe alguns exemplos, como Noruega, Dinamarca, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos, Austrália... Como vê, de todo o mundo...
Mas como é que eles o encontram? É fundamentalmente através do seu blogue, “For The Love Of
Port”, ou através do parceiro de que me falava agora?
Em 2004, comecei a escrever uma newsletter e,
em 2005, criei um website. Na altura, o meu parceiro
Mário Ferreira trabalhava no Instituto dos Vinhos do
Douro e Porto, nos Estados Unidos. Acabou por sair
de lá e acompanhar-me nesta aventura. Fomos das
primeiras empresas a trazer Turismo do Vinho para
Portugal. Aliás, não só trazíamos gente de fora mas
mesmo dentro de Portugal já organizávamos algumas coisas. Ainda havia, de facto, pouco enoturismo.
Isto em 2005.
Há pouco dizia que levou a sua entronização
muito a sério. O que representou ser...
... foi tão importante como o meu casamento.
Veio a minha mulher e até a minha mãe, para tomar

da minha filha, ainda bebe. Foi tudo gravado numa
câmara daquelas ridiculamente grandes. Aliás, a
newsletter que criei em 2004 foi precisamente par
honrar o juramento que tinha feito.
Toda a sua história está relacionada com Portugal.
Os meus pais tinham cá vindo em 1974, no início
do ano, a revolução ainda não tinha acontecido, mas
já me tinham dito que o país é muito bonito.
Centremo-nos no Vinho do Porto. É altamente conhecedor do mercado e do produto. Quais os maiores desafios que hoje o Vinho do Porto enfrenta?
A redução das vendas desde 2000.
E de que forma podem os “atores” deste mercado enfrentar esse flagelo?
Sendo proativos, que acredito que estejam a ser,
com o do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto a
ajudar a sensibilizar para esta bebida. A Confraria é
outro dos organismos que também tem criado “awareness”. No Douro, há coisas que estão a acontecer e
que sem dúvida ajudaram e vão ajudar a aumentar
as vendas. Acho que seria interessante cativar ainda
mais a nova geração para o Vinho do Porto. Porque a
ideia que tínhamos do consumidor do Vinho do Porto era a de um inglês, mais velho, sentado num sofá
de couro sem a companhia da mulher. Isso já não é
a realidade, mas ainda há um pouco essa perceção.
Ainda não saiu exatamente da mente dos consumidores, sobretudo daqueles que não sabem o que é
esta bebida. Por isso, há que cativar não só os mais
novos, como as mulheres.
Até porque supostamente metade da população
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é composta por mulheres...
Claro! E o mercado está a perder essa oportunidade.
Mas como se cativam então as mulheres para o
consumo de Vinho do Porto?
Uma forma é promover o uso de Vinho do Porto
em cocktails, isto cativa uma audiência mais jovem
e feminina.
Se tivesse uma varinha mágica para fazer mudar
alguma coisa no mercado, o que seria?
A realização de mais provas internacionais de
Vinho do Porto. Mas não de forma individual. Faria
com que as empresas colaborassem mais umas com
as outras. Que o comércio e a indústria do Vinho
do Porto se unisse e realizasse mais provas dessas.
Também aumentaria a educação e a sensibilização
para o Vinho do Porto. Promoveria ainda mais o
Douro. Quando cá cheguei, não havia hotéis. Agora
há.
Provavelmente haveria algumas pensões, não?
E pouco mais... Agora, além de existir oferta hoteleira, as quintas cobram pelas visitas - e devem fazê-lo. Porque dessa forma também ajudam os dourienses a manterem o seu interesse na terra e pela
terra e não terem de ir procurar emprego fora. Hoje,
já têm razões para ficar aqui. Acredite em mim: sei o
que é a saudade. E entendo-a melhor do que muitos
portugueses. Perguntou-me há pouco se levei a minha entronização a sério. Tão a sério que cheguei aos
Estados Unidos e despedi-me. E comecei desde logo
a escrever sobre Vinho do Porto. Quer maior compromisso?

CARTAZ

João Pedro Pais
leva “amor”
a Guimarães

Boeing Boeing
em cena Theatro Circo
THEATRO CIRCO, BRAGA
5 DE JANEIRO, 21H30, SALA PRINCIPAL, M6
PREÇOS: 15€ NORMAL; 7,5€ CARTÃO QUADRILÁTERO

MULTIUSOS DE GUIMARÃES
16 DE FEVEREIRO, 22H00, M6
PREÇOS: 22€ A 30€

A peça Boeing Boeing tem origem nos anos 1960 e já teve milhares de encenações em todo o mundo e várias em Portugal. A mais recente, de novo pela
mão da Yellow Star Company, tem encenação de Claudio Hochman e sobe ao
palco do Theatro Circo, em Braga, a 5 de janeiro.
João Didelet, Antonio Camelier, Sofia Arruda, Liliana Santos, Carolina Puntel e Cristina Cavalinho compõem o elenco que promete divertir a plateia.
Boeing Boieng é uma comédia de enganos sobre a trajetória de um Casanova
da era do jato. Bernardo é um arquiteto “engatatão” que está noivo de três mulheres, Janete, Julietta e Judite, três hospedeiras de bordo, de diferentes países
com quem vive sem que saibam a existência uma das outras. Berta, a fiel empregada doméstica de Bernardo, é cúmplice neste jogo amoroso, trocando as
fotografias, roupas de cama e ementas para que nenhuma das noivas desconfie
da presença de outras mulheres.
Até que um dia os seus amores vão chegar à sua casa ao mesmo tempo…
Dada a azáfama vivida na casa de Bernardo, Berta está à beira de um ataque de
nervos. Um amigo de longa data do arquiteto, Roberto Seguro, veio visitá-lo e
vê-se apanhado na trama amorosa.
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Com 20 anos de carreira, milhares de discos
vendidos, centenas de concertos esgotados e
canções que o público se habituou a trautear,
João Pedro Pais vai estar no Multiusos de Guimarães a 16 de fevereiro. O público vai poder
ver e ouvir o cantor a tocar temas como “Ninguém (é de ninguém)”, “Louco (por ti)”, “Mentira”, “Não há”, “Um resto de tudo” ou “A Palma
da Mão”.
Reconhecido como um dos melhores cantautores da sua geração e um artista de referência em Portugal, João Pedro Pais vai atuar
na cidade-berço num espetáculo inserido no
Festival “Montepio às vezes o amor”. Trata-se de
uma festa de música e emoções distribuídas por
dezassete cidades portuguesas.
Nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, o amor espalha-se de Norte a Sul de Portugal e atravessa o Atlântico até aos Açores. Dezassete nomes
da música portuguesa fazem da paixão o mote
para noites românticas e calorosas.

HORÓSCOPO

Carneiro

21.03 | 20.04

Irá provar a quem o rodeia que podem
contar consigo e que as suas iniciativas
são precisas e produtivas. Se você estiver
à procura de desafios profissionais,
aposte na sua natureza combativa,
experiência e equilíbrio para chamar
a atenção. Por outro lado, se se deixar
dominar pela impaciência, corre o risco
de agir de maneira irracional, enfrentar
alguns obstáculos e ficar insatisfeito. No
plano físico, o cansaço é grande, mas a
resistência também.

Caranguejo

22.06 | 22.07

Uma falta de fantasia faz com
que o nativo de Caranguejo perca
espontaneidade e cumplicidade na vida a
dois. Terá a sensação de que são um casal
velho e de que o quotidiano rotineiro cria
frustração. Além disso, sua necessidade
de realizar-se profissionalmente cria
afastamento. Mas nada de pânico, se
houver algumas disputas menores, estas
serão resolvidas rapidamente. Basta que
adote uma postura um pouco diferente.
Também em termos de bem-estar físico,
tomará consciência de que é necessário
fazer algumas transformações. As
mudanças terão resultados.

Balança

24.09 | 23.10

Coloque a sua energia numa direção
diferente, como, por exemplo, desporto,
para não perder o seu equilíbrio corpomente. No plano profissional, tenha
atenção aos que o rodeiam e saiba
conviver com as suas características para
que todos, você e eles, possam canalizar
a energia numa melhor organização e,
assim, as coisas funcionarem melhor no
sentido do objetivo comum que é, afinal,
o mais importante. Nos relacionamentos,
bons ventos. Está a tomar consciência do
que deve fazer e isso é bom.

Capricórnio

22.12 | 20.01

Poderá descobrir que já não se dá tão bem
como antes com alguém que está muito
próximo de si. Isso é algo de habitual, já
que as pessoas mudam. Em termos de
saúde, recorde-se que um dos passos para
perder peso é mudar hábitos alimentares.
No plano social e amoroso, está num bom
período e atrai pessoas interessantes.
Também no plano profissional este
arranque de 2019 pode trazer coisas boas.
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Touro

21.04 | 21.05

Bons ventos profissionais. O nativo
de touro está apto a assumir novas
responsabilidades ou as rédeas de um
novo cargo. O reverso da medalha é
que dedica muito tempo ao trabalho e
isso pode deixá-lo pouco espontâneo e
descansado na vida amorosa. No entanto,
conta mais do que nunca com o apoio da
cara-metade. No plano físico, importa
praticar exercício e ter um estilo de vida
saudável. Saiba quando tem de parar e
dar uma caminhada ao ar livre.

Leão

23.07 | 23.08

Se pretender manter o ritmo, deve
arranjar tempo para descansar e para
liberar o excesso de energia praticando
uma atividade física. Uma opção
também são métodos de relaxamento.
Pode também ser altura de rever a
alimentação. Como personalidade,
segurança é bom, mas ser autoritário em
demasia pode fazer “ricochete”. Cuidado.
Não há previsão de grandes alterações na
vida sentimental para quem tem parceiro
(atenção ao excesso de rotinas), mas para
os solteiros, poderá haver aproximações.

Escorpião

24.10 | 22.11

Demonstrará grande senso de
organização do tempo, o que será
valorizado profissionalmente. Apesar
de muito concentrado no trabalho,
manifestará o seu amor mais
facilmente, o que será valorizado nos
relacionamentos. Os nativos de Escorpião
serão levados a refletir sobre a natureza
das suas trocas, sobretudo em família
e nos círculos de amizade. Em termos
físicos, não deve cometer excessos. Cuide
de preservar o tónus, com um equilíbrio
entre atividades físicas e descanso para
recuperar a sua energia.

Aquário

21.01 | 19.02

O período é ideal para desenvolverse, conhecer pessoas novas, expandir
o campo de atividade e participar
da realização de novos projetos. Em
termos amorosos, os nativos de aquário
finalmente estão prontos para fazer
algumas concessões, serem mais
presentes e cúmplices, mas também
mais protetores e afetuosos com a
cara-metade. A boa energia também se
nota no plano físico, mas, claro, importa
encontrar tempo para a prática de
exercício regular.

jornal

Gémeos

22.05 | 21.06

Para se aproximar de seus objetivos, aja
nos limites do sensato, tome decisões
concretas e demonstre autocontrolo em
todas as circunstâncias. O início do novo
ano será um pouco lento para os nativos
de Gémeos. A situação na carreira
será estável e quem está a contar com
avanços na carreira, terá de esperar um
pouco mais. No plano físico, tem energia
de sobra, mas deve cuidar de si mesmo.
Um estilo de vida constante e sensato
deve ser mantido.

Virgem

24.08 | 23.09

Há o risco de poder sentir um movimento
de pânico e fique particularmente
irritável. Não se deixe desestabilizar por
pequenas contrariedades. Tenha atenção
à diplomacia para evitar conflitos que só
desgastam e não trazem nada de positivo
com os que estão à sua volta. Coloque
toda a sua energia a serviço das suas
ambições. No plano amoroso, é possível
que procure começar família ou ampliar
a que tem. Mudanças de casa e, até, de
região são possíveis. Em termos de saúde,
esqueça as tensões interiores, relaxe e
tenha disciplina com a alimentação.

Sagitário

23.11 | 21.12

É aconselhável concentrar-se no lar,
na família e nas questões domésticas.
As exigências da carreira mostramse intensas e deverá, como sempre,
procurar o justo equilíbrio entre família
e a carreira. O início de 2019 promete
ser de prosperidade económica e as
oportunidades profissionais prometem
ser abundantes o que só pode ser boa
notícia, obviamente. A saúde apresentase razoável. Seja, portanto prudente
nos comportamentos e tente praticar
exercício.

Peixes

20.02 | 20.03

Estará sob o signo da diligência
no trabalho e terá oportunidade de
mostrar-se. Basta evitar ser egoísta
e excessivamente autoconfiante,
característica que só lhe trará inimigos.
Energia positiva para a área de
relacionamentos faz com que seja muito
fácil estabelecer contactos, dado que
parecerá muito amigável e natural com
as pessoas em seu redor. No plano físico,
as massagens são a atividade certa (dar
e receber).

