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>>> notícias

Motivados pela situação decorrente dos terramo-
tos no Haiti um grupo de 60 colaboradores da
ARRIVA Portugal reuniu uma contribuição de 160
euros que foi depositada na conta especial, aberta
para o efeito, pela Cáritas.
A recolha foi feita pelo Sr. Ribeiro abastecedor
motivado por um sentimento comum de conster-
nação com a ocorrência de 12 de Janeiro.
No sismo morreram mais de cem mil pessoas, não
havendo dados precisos. A intensidade do sismo
atingiu o grau 7 da escala de Richter seguído de
outro de 5.9 e uma série de réplicas, tendo havido
localidades completamente devastadas.

No passado dia 12 de Novembro, uma das
visões menos comuns para um tradicional
autocarro de Londres foi passível de ser vis-
ta no Parque de Battersea. O Routemaster
2217 da frota de autocarros clássicos foi
utilizado na tentativa de bater um recorde,
no mínimo “mental”. Foi nisso que se empe-
nhou o Manjit Singh cuja intenção era con-
seguir percorrer a maior distância puxando
um autocarro...com o cabelo.
Contou para o feito com a colaboração do

Recolha de
donativo
para vítimas
do Haiti

instrutor de condutores da ARRIVA, Dave
Bridson, já que enquanto puxava pelo ca-
belo, o Manjit não conseguía virar a direc-
ção do autocarro e também não consegui-
ria travar se atingisse uma velocidade con-
siderável.
Assim, desde a data que o feito ficou inscri-
to no Guiness Book of Records com a dis-
tância de 22 metros 997 milímetros, para a
classe de autocarros com uma tara de
10850 quilos.

Autocarro
da ARRIVA
“pelos
cabelos”

Bem conhecido de quem durante mais de 30 anos o viu à porta
das antigas instalações da ARRIVA Portugal na Rua Conde de
Margaride, o Sr. António Ribeiro reformou-se. Entrou para a
empresa em 1 de Novembro de 1979 tendo desempenhado o
serviço de guarda de instalações e de abastecedor, com notá-
vel aprumo, competência e simpatia.

Sr. Ribeiro
reformou-se

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

Esta edição do seu ARRIVA Jornal dedica
uma atenção especial à cerimónia de inau-
guração das nossas novas instalações
Sede, que se situam na acolhedora fregue-
sia de Pinheiro, Concelho de Guimarães.
A cerimónia referida ocorreu no passado
dia 18 de Fevereiro de 2010.
O Excelentíssimo Senhor Secretário de Es-
tado dos Transportes, Dr. Carlos Correia da
Fonseca, deu-nos a honra de aceitar Presi-
dir à cerimónia de inauguração, à qual as-
sistiram também o Senhor Presidente da Câ-
mara de Guimarães, Dr. António Magalhães,
o Presidente da ARRIVA PLC, David Martin,
e muitas outras individualidades dos vários
sectores da sociedade da Região e do País.

As instalações foram Benzidas por Sua Ex-
celência Reverendíssima o Senhor Arcebis-
po Primaz de Braga, D. Jorge Ferreira Ortiga.
Na ocasião do seu discurso, o Senhor Se-
cretário de Estado manifestou o seu con-
tentamento e até alguma admiração pela
obra que viu aqui realizada. As palavras
elogiosas com que o Senhor Secretário de
Estado teve a amabilidade de se referir à
nossa empresa e à nossa gestão desta ac-
tividade fundamental para a economia e o
bem-estar das populações da Região e do
País, sendo proferidas por tão importante
individualidade que, simultaneamente e
como não deixou de referir, tem uma longa
carreira e experiência técnica e de gestão
no sector dos transportes, constituíram um
enorme incentivo para, enquanto empresa
e, pessoalmente enquanto gestor, continu-
armos no caminho que definimos (e vimos
trilhando à medida em que a economia nos
vai permitindo), de implementação de ac-
ções que visam a constante melhoria das
condições de operação com vista a um ser-
viço de transportes públicos de excelência.
Esse caminho, que pode ser percorrido de
diversas formas, tem tido no caso da ARRIVA
Portugal, e em sintonia com o grupo a que
pertencemos, uma componente de constan-
te atenção a uma política de responsabili-
dade social da empresa que abrange, em
primeiro lugar (e como não podia deixar de

ser), o respeito pelas pessoas – quer traba-
lhem ou connosco se relacionem de qual-
quer outra forma - e as preocupações com
o meio e o ambiente, facto este que o Se-
nhor Secretário de Estado também realçou
no seu discurso o que, uma vez mais, nos
anima a prosseguir com uma certeza ainda
maior de que, também nesse aspecto,
estamos no rumo certo.
Também no seu discurso o Senhor Presi-
dente da Câmara de Guimarães se referiu
de forma muito positiva não só à obra reali-
zada e acabada de inaugurar mas também
à atitude empresarial que tem vindo a verifi-
car por parte da ARRIVA.
Neste caso, essas palavras elogiosas do Se-
nhor Presidente da Câmara, para além de
serem um outro incentivo para a empresa,
deixam-nos – e aqui permito-me dizê-lo tam-
bém como pessoa e não só em nome da
empresa – particularmente satisfeitos por
sentirmos cumprido não só o nosso dever
mas também a nossa promessa.
Há muito que, em nome da ARRIVA e em
meu nome pessoal, tinha prometido a Gui-
marães na pessoa do seu máximo repre-
sentante - o Senhor Presidente da Câmara –
que haveria de realizar uma obra de que o
Concelho se pudesse orgulhar e que pu-
desse ser marcante para o futuro.
Tivemos a sorte de esta obra estar comple-
ta a tempo da preparação desse evento

marcante que vai ser o facto da belíssima e
histórica cidade de Guimarães ser a Capi-
tal Europeia da Cultura em 2012, esse pon-
to alto da comunidade Vimaranense em que
queremos participar activamente ajudando
a que tal evento seja um enorme êxito.
Acreditamos que, por si só, a obra agora
inaugurada é já um contributo em linha com
a visão de modernidade que, sem margem
para dúvidas, os eventos relacionados com
a Capital Europeia da Cultura irão conseguir
transmitir ao Mundo sobre Guimarães, esta
Cidade que, não esquecemos, foi o Berço
da Nacionalidade Portuguesa e, por isso
mesmo, o exemplo do empreendedorismo
e da capacidade de fazer moderno que, jun-
tamente com as suas gentes, nunca perdeu.
Orgulho-me de ter sonhado, projectado e
realizado esta obra que fica como base só-
lida para o desenvolvimento da empresa,
proporcionando condições de trabalho ím-
pares aos seus colaboradores, mas também
como reconhecimento pela forma como,
desde a primeira hora, Guimarães e as suas
gentes nos receberam e permitiram a nos-
sa integração na sociedade Vimaranense.
Obrigado caro/a Cliente, Leitor/a e Amigo/a.
Esta obra também é sua!

Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva

da ARRIVA Portugal)

Dear Reader, Client and Friend,

This issue of your ARRIVA newspaper pays
special attention to the inauguration ceremony
of our new headquarters, located in welcoming
parish of Pinheiro, municipality of Guimarães.
The above-mentioned ceremony took place on
18th February 2010.
The Honourable Secretary of State for Transport,
Mr. Carlos Correia da Fonseca, gave us the
honour of accepting to preside over the opening
ceremony to which have also attended the
Mayor of the Guimarães, Mr. António Maga-
lhães, ARRIVA PLC CEO, David Martin and many
other important people from several sectors of
the Region and Country.
The premises were blessed by His Eminence
the Archbishop of Braga, D. Jorge Ferreira
Ortiga.
During his speech, the Secretary of State
showed his satisfaction and even some
admiration for the work he found here. The
praising words with which the Secretary of State
was kind enough to talk about our company
and our management in this essential activity

for the economy and the well-being of the
population of the Region and of the Country,
having been said by such an important person
who at the same time, and as he mentioned,
has a long career and technical experience in
the management of the transport sector, were a
great incentive for us as a company and for me
personally as a manager to keep on the path
we have planed (and have been following as
far as the economy allows us), of implementation
of actions aiming at a constant improvement of
operating conditions in view of public transport
service of excellence.
This path that can be followed in different ways,
has been in the case of ARRIVA Portugal, and
together with the group to which we belong, a
side of constant attention to a policy of corporate
responsibility of the company that includes in
first place (and has it had to be) the respect for
people – both those who work with us and other
people who have any other kind of relation with
the company – and the concern with the
environment, a fact also pointed out by the
Secretary of State in his speech that, once more,
cheers us to continue with an even bigger

certainty that also, as far as that is concerned,
we are in the right track.
Also in his speech the Mayor of the Guimarães
mentioned in a very positive way not only to the
work carried out and now inaugurated, but also
to the entrepreneurial attitude of ARRIVA.
In this case, the praising words of the Mayor
besides another incentive to the company,
make us – and in this case I will say it as an
individual and not only on behalf of the company
– feel especially satisfied for having fulfilled not
only our duty, but also our promise.
A long time ago I had promised, on behalf of
ARRIVA and myself, to Guimarães represented
by its highest representative – the Mayor- that I
would do a work that would make the
municipality proud and could be important for
the future.
We were lucky that the work was finished in
time for the organization of this important event
that will be the beautiful and historical city of
Guimarães as European Capital for Culture in
2012, the highlight for the Guimarães
community in which we want to participate
actively by helping that event to be a success.

We believe that by itself the work inaugurated is
already a contribution in conformity with the
modernity vision that without a doubt the events
related with the European Capital for Culture
will be able to show the World about Guima-
rães, city that we never forget was the Birthplace
of the Portuguese Nationality and therefore
example of entrepreneurship and the capacity
to make modern, what together with its people,
has never lost.
I am proud of having dreamt, projected and
carried out this work that is a solid basis for the
development of the company providing unique
work conditions to its workers, but also as
acknowledgement for the way as, since the
beginning, Guimarães and its people welcomed
us and allowed our integration in the society of
Guimarães.
Thank you dear Client, Reader and Friend.
This work is also yours!

Manuel Santa Cruz Oliveira
(President of the Executive Board

of ARRIVA Portugal)
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A Arriva Portugal inaugurou, no passado dia
18 de Fevereiro, novas instalações. Situada
na freguesia de Pinheiro, junto à saída de
Guimarães Sul da auto-estrada, a nova sede
da ARRIVA Portugal resulta de um investi-
mento de 4,7 milhões de euros e substitui
as instalações do centro da cidade-berço,
que já não respondiam às necessidades da
ARRIVA Portugal, além de causarem trans-
torno na malha urbana.
Com projecto de arquitectura de Ricardo
Veira de Melo e de engenharia de José Ma-
nuel Arantes, a nova sede da filial nacional
do grupo britânico foi construída pela
Combitur. O projecto é uma referência em
termos de impacto paisagístico e eficiência
ambiental.
Nas palavras do presidente da ARRIVA Por-
tugal, Manuel Oliveira, as instalações, com
3060 m2, são um velho sonho e fecham um
ciclo empresarial. Além disso, ainda segun-
do Manuel Oliveira, vão permitir aumentar a
qualidade do serviço de transportes públi-
cos na região de Guimarães.

A BENÇÃO DO ARCEBISPOA BENÇÃO DO ARCEBISPOA BENÇÃO DO ARCEBISPOA BENÇÃO DO ARCEBISPOA BENÇÃO DO ARCEBISPO
PRIMAZ DE BRAGAPRIMAZ DE BRAGAPRIMAZ DE BRAGAPRIMAZ DE BRAGAPRIMAZ DE BRAGA
O primeiro momento solene da tarde foi o
descerramento da placa comemorativa da
inauguração oficial das novas instalações
da ARRIVA Portugal. Nesta é assinalado que

Novas instalações
da ARRIVA
Portugal  nauguradas
em grande

onde estava montado um “anfiteatro”, onde
se puderam ouvir os vários discursos da tar-
de.
O primeiro discurso coube ao arquitecto do
projecto. Ricardo Veira de Melo recordou
que “a ARRIVA tinha instalações no centro
da cidade e o objectivo era passar a estar
numa zona de mais fácil acesso”, sendo o
local escolhido “interessante, em virtude de
ligar à auto-estrada, que liga a vários pon-
tos do País”.
Vieira de Melo explicou ainda que a colo-
cação dos edifícios no ponto mais alto do
terreno, além de também se dever a ques-
tões relacionadas com o PDM, permite uma
maior visibilidade às instalações. O projec-
tista prosseguiu explicando que, “depois do
acesso feito pelas portagens se vêem os
dois conjuntos”. Por um lado, o edifício ad-
ministrativo e, por outro, o da oficina de
manutenção.
O arquitecto justificou a opção com várias
razões, destacando o conforto acústico e
térmico, além de que a disposição facilita o
estacionamento dos autocarros. “Esse fac-
to permitiu o menor impacto possível junto
da vizinhança”, acrescentou Ricardo Vieira
de Melo, antes de explicar que a vegetação
que vai crescer também vai contribuir para
isso.
O mesmo responsável justificou este

a cerimónia foi presidida pelo secretário de
Estado dos Transportes, Carlos Correia da
Fonseca, pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de Guimarães (CMG), António Maga-
lhães, pelo presidente da ARRIVA Portugal,
Manuel Oliveira, pelo presidente da ARRIVA
PLC, David Martin, e pelo Arcebispo Primaz
de Braga, D. Jorge Ortiga.
O Arcebispo Primaz de Braga procedeu,
logo de seguida, à bênção do espaço. “A
Igreja acompanha com as suas preces to-
dos quantos trabalham em qualquer sector.
Neste caso, dada a ligação à comunidade
é, com certeza, para nós uma obrigação
estarmos presentes”, referiu D. Jorge Ortiga.
O Arcebispo Primaz de Braga continuou a
bênção das instalações com o apelo ao tra-
balho e à família. “Abençoo o esforço pro-
fissional das pessoas que aqui trabalham,
sem nunca esquecer a família”, disse. “Que
o serviço prestado por esta empresa possa
ser de qualidade para todos, em particular
para as famílias”, concluiu D. Jorge Ortiga
às centenas de convidados para a
cerimónia, entre autarcas, empresários do
sector e, entre outros, jornalistas.

ARQUITECTO DESTARQUITECTO DESTARQUITECTO DESTARQUITECTO DESTARQUITECTO DESTACA EFICIÊNCIAACA EFICIÊNCIAACA EFICIÊNCIAACA EFICIÊNCIAACA EFICIÊNCIA
Após a bênção das instalações por parte
do Arcebispo Primaz de Braga, seguiu-se
uma visita guiada, que terminou na oficina,

enquadramento paisagístico nas preocupa-
ções de ambiente, sustentabilidade e efici-
ência energética do projecto. Destaque
para a orientação solar, para a abundância
de luz natural, para o gerador eólico, os
painéis solares, a reciclagem e reutilização
de 85% das águas utilizadas para lavar au-
tocarros ou, entre outros, para a recolha de
óleos usados para envio para reciclagem.

OS NÚMEROS DA ARRIVOS NÚMEROS DA ARRIVOS NÚMEROS DA ARRIVOS NÚMEROS DA ARRIVOS NÚMEROS DA ARRIVAAAAA
Depois do arquitecto do projecto, foi a vez
de discursar o gestor de operações e ma-
nutenção da ARRIVA Portugal, Carlos Cos-
ta, que fez uma apresentação da empresa.
Após recordar que o grupo está em Portu-
gal desde 2001 – com a aquisição das em-
presas Abílio da Costa Moreira, Amândio de
Oliveira, João Carlos Soares e Viação Cos-
ta & Lino –, aquele profissional indicou os
serviços e as regiões em que a empresa
opera em Portugal.
Carlos Costa avançou ainda os números da
ARRIVA Portugal: 394 funcionários, 230 via-
turas e 194 milhões de km por passageiro
percorridos por ano. E os números da Arriva
PLC: 12 Países, 15 mil autocarros, 250 com-
boios, 40 mil funcionários e um milhão de
passageiros. “Com estas instalações, é evi-
dente que o grupo ARRIVA investe seriamen-
te em Portugal”, concluiu Carlos Costa.
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O SONHO REALIZADO DEO SONHO REALIZADO DEO SONHO REALIZADO DEO SONHO REALIZADO DEO SONHO REALIZADO DE
MANUEL OLIVEIRAMANUEL OLIVEIRAMANUEL OLIVEIRAMANUEL OLIVEIRAMANUEL OLIVEIRA
Seguiu-se o discurso, emocionado, de
Manuel Oliveira. “Sempre sonhei com esta
obra. Agora que se tornou uma realidade,
vai, estou seguro, contribuir para melho-
rar a qualidade do serviço de transporte
público na região”, começou por afirmar
o presidente da ARRIVA Portugal. O exe-
cutivo recorda que lidera uma empresa
portuguesa, embora detida por outra,
sediada em Inglaterra. “O grupo ARRIVA
tem por hábito respeitar a cultura dos Paí-
ses em que está, sendo a gestão das sub-
sidiárias asseguradas por recursos des-
ses Países”, disse.
Manuel Oliveira afirmou ainda que a filial
nacional teve o seu contributo para o en-
grandecimento da ARRIVA PLC e destacou
que o grupo tem permitido evolução profis-
sional aos jovens quadros com potencial,
alguns dos quais desenvolvem a carreira
em várias empresas do grupo noutros Paí-
ses.
O presidente da ARRIVA Portugal recordou
ainda o passado e presente de aposta na
inovação por parte da empresa, que tem
“proximidade com os centros de saber que
são as universidades”, do Minho, do Porto,
de Aveiro, de Coimbra e com o Politécnico
de Leiria. “A nossa primeira grande experi-
ência foi na década de 1980”, indicou Ma-
nuel Oliveira.
O líder da empresa de transportes no nosso
País aproveitou ainda a oportunidade para
agradecer a paciência do presidente da
Câmara Municipal vimaranense. “Pedi-lhe
várias vezes paciência para sairmos do
centro da cidade, sem descurarmos a pre-
sença no concelho”, disse. “Conseguimos
alcançar o objectivo e estou seguro de que
vossa excelência, o município e os
munícipes se podem orgulhar”, acrescen-
tou Manuel Oliveira, para quem “esta obra

está ao nível do que de melhor se faz em
termos de arquitectura e que vai muito além
dos objectivos funcionais, acrescentando-
lhe uma dimensão social”.
O presidente da ARRIVA Portugal defendeu
ainda perante os presentes que “a obra
completa um ciclo empresarial” que come-
çou com a compra das quatro empresas
nacionais e na sua integração num dos
maiores grupos de transportes da Europa,
“sem esquecer a responsabilidade social,
interna e externa”. Depois da renovação da
frota, o desenvolvimento da empresa culmi-
nou, nas palavras de Manuel Oliveira, neste
investimento de 4,7 milhões de euros. “Numa
empresa que não tem apoio social à explo-
ração, este objectivo só foi possível pela
grande solidez do grupo”, sublinhou a mes-
ma fonte.
Manuel Oliveira agradeceu ainda ao Arce-
bispo Primaz de Braga por destacar o tra-
balho de responsabilidade social da
ARRIVA Portugal. Ao secretário de Estado
dos Transportes, o presidente da subsidiá-
ria Lusa do grupo mostrou disponibilidade
para ajudar à definição das políticas de
transportes. “É ao senhor que compete
definir as políticas de transporte. Da parte
da ARRIVA, pode sempre contar com a nos-

sa colaboração nesse sentido”, referiu
Manuel Oliveira.

PRESIDENTE DA ARRIVPRESIDENTE DA ARRIVPRESIDENTE DA ARRIVPRESIDENTE DA ARRIVPRESIDENTE DA ARRIVA PLCA PLCA PLCA PLCA PLC
ELOGIAELOGIAELOGIAELOGIAELOGIA
O presidente da ARRIVA PLC, David Martin,
referiu ser “um prazer estar em Guimarães”,
onde o grupo chegou há 10 anos, tendo-se
“transformado numa das melhores” empre-
sas portuguesas de transportes. “Estas ins-
talações são exemplo disso”, acrescentou.
David Martin disse que numa altura de “difí-
ceis tempos económicos, é muito bom ver a
empresa inaugurar um investimento de 4,7
milhões de euros”. O executivo elogiou ain-
da a performance ambiental do edifício, em
linha com as metas de redução de emis-
sões que a empresa tem em termos de cir-
culação de autocarros. “Uma última pala-
vra para os colaboradores que estão orgu-
lhosos e que têm condições para prestar
um serviço de qualidade. Parabéns a todos
os que ajudaram a erguer estas instalações”,
rematou.

AUTAUTAUTAUTAUTARCA DE GUIMARÃESARCA DE GUIMARÃESARCA DE GUIMARÃESARCA DE GUIMARÃESARCA DE GUIMARÃES
SASASASASATISFEITOTISFEITOTISFEITOTISFEITOTISFEITO
O presidente da CMG mostrou satisfação
pelo facto das instalações da Arriva saírem

do centro da cidade e elogiou a postura da
empresa. “Só tenho a dizer bem da ARRIVA.
Porque as coisas correram bem, porque a
relação institucional é boa e porque trata
bem os clientes. E digo isto porque a câma-
ra também é cliente e sentimo-nos bem tra-
tados”, disse António Magalhães.
Bem-humorado, o autarca brincou ainda
com solidez financeira da ARRIVA. “Gostei
de ouvir que a empresa está de boa saúde,
desde logo pelo serviço e pelo emprego,
mas também porque vamos entrar em pe-
ríodo de renegociação do contrato”, refe-
riu.

SECRETÁRIO DE ESTSECRETÁRIO DE ESTSECRETÁRIO DE ESTSECRETÁRIO DE ESTSECRETÁRIO DE ESTADO DESTADO DESTADO DESTADO DESTADO DESTACAACAACAACAACA
PIONEIRISMO DO PROJECTOPIONEIRISMO DO PROJECTOPIONEIRISMO DO PROJECTOPIONEIRISMO DO PROJECTOPIONEIRISMO DO PROJECTO
O último discurso da tarde coube ao secre-
tário de Estado dos Transportes. Carlos Cor-
reia da Fonseca realçou o facto de o edifí-
cio ser pioneiro ao ultrapassar aquilo que a
lei obriga em termos ambientais e
energéticos. “Nenhum regulamento obriga,
mas está cá”, afirma.
“Será esta uma empresa de loucos? Não,
até pelo sucesso nacional e internacional
que tem. O que tem, isso sim, é noção de
responsabilidade social. Numa empresa, o
lucro não é o fim, mas o meio para a respon-
sabilidade social”, defendeu Correia da
Fonseca. “É com empresas destas que te-
mos de contar no sector dos transportes.
Empresas que sabem racionalizar os seus
custos, empresas bem geridas, empresas
que sabem organizar-se desta forma”, re-
matou.
A propósito do enquadramento jurídico do
sector, o secretário de Estado dos Transpor-
tes disse ser importante haver definições e
que a legislação é demasiada. “É preciso
seguir, talvez, o modelo francês, que simpli-
fica. O Governo está empenhado em dar
passos nesse sentido”, adiantou Carlos
Correia da Fonseca.
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Arriva Portugal inaugurated on 18th February
its new premises. Located in the parish of
Pinheiro, on the outskirts of the city of Gui-
marães, next to the exit Guimarães South of
the motorway, the new headquarters of
ARRIVA Portugal is the result of an investment
of 4.7 million euro and replaces the premises
in the centre of Guimarães, which no longer
met the needs of ARRIVA Portugal, besides
causing problems in terms of urban
planning.
With the architecture project by Ricardo Veira
de Melo and the engineering by José Manu-
el Arantes, the new headquarters of the
Portuguese branch of the British group was
built by Combitur. The Project is a reference
in terms of landscape impact and
environmental efficiency.
In the words of the president of ARRIVA Por-
tugal, Manuel Oliveira, the 3060 m2
premises are an old dream and close a
business cycle. In addition, still according
to Manuel Oliveira, they will allow improving
the quality of the public transport service in
the region of Guimarães.

THE BLESSING OF THE PRIMATHE BLESSING OF THE PRIMATHE BLESSING OF THE PRIMATHE BLESSING OF THE PRIMATHE BLESSING OF THE PRIMATETETETETE
ARCHBISHOP OF BRAGAARCHBISHOP OF BRAGAARCHBISHOP OF BRAGAARCHBISHOP OF BRAGAARCHBISHOP OF BRAGA
The first solemn moment of the afternoon
was the unveiling of the commemoratory

plate of the official inauguration of the new
premises of ARRIVA Portugal. In the plate it
is indicated that the ceremony was presided
by the Portuguese Secretary of State for
Transport, Carlos Correia da Fonseca, by
the Mayor of Guimarães (Municipality of
Guimarães), António Magalhães, by the
president of ARRIVA Portugal, Manuel Oli-
veira, by the president of ARRIVA PLC, David
Martin, and by the Primate Archbishop of
Braga, D. Jorge Ortiga.
The Primate Archbishop of Braga then
blessed the space. “The Church
accompanies with its prayers all of those
who work in any sector. In this case, given
the link to the community it is for sure an
obligation to attend,” D. Jorge Ortiga
mentioned.
The Primate Archbishop of Braga continued
with the blessing of the facility with a call to
work and family. “I bless the Professional
effort of the people who work here, without
ever forgetting the family,” he said. “May
the service provided by this company be
one of quality to all, in particular to the
families,” D. Jorge Ortiga concluded before
the hundreds of guests invited to the
ceremony, among them mayors,
businessmen working in the transport sec-
tor and journalists.

ARCHITECT POINTS OUTARCHITECT POINTS OUTARCHITECT POINTS OUTARCHITECT POINTS OUTARCHITECT POINTS OUT
EFFICIENCYEFFICIENCYEFFICIENCYEFFICIENCYEFFICIENCY
The blessing of the premises by the Primate
Archbishop of Braga was followed by a tour,
which ended in the workshop, where it was
assembled an “amphitheatre”, where one
could watch the several speeches of the
afternoon.
The first speech was by the architect of the
Project. Ricardo Veira de Melo reminded that
“ARRIVA was previously located in the centre
of the city and the goal was to relocate to a
more accessible area”, having the chosen
place been “an interesting choice, since it
is connected to the motorway, which one
can use to travel to several destinations
within the country.”
Vieira de Melo also explained that the
choice of placing the buildings in higher
ground, also due to issues involving PDM
(municipal master plan), allows providing
greater visibility to the premises. The
architect continued to explain that “once
one crosses the toll, one can see both
buildings.” On the one hand, the
administrative building, and, on the other,
the maintenance workshop.
He justified the option with several reasons,
pointing out the acoustic and thermal
comfort; besides orientation which also

makes the parking of the buses easier. “This
fact allowing creating the lower impact
possible to the surrounding population,”
Ricardo Vieira de Melo added, before
explaining that the vegetation will grow,
which will also contribute to that reduced
impact.
The architect justified this landscape setting
based on the environmental, sustainability
and energetic efficiency concerns of the
project. One should highlight the sun
exposure, the large amount of natural light,
the wind generator, the solar panels, the
recycling and re-use of 85% of the water
used to wash buses and, among others, the
collection of used oils for recycling.

THE NUMBERS OF ARRIVTHE NUMBERS OF ARRIVTHE NUMBERS OF ARRIVTHE NUMBERS OF ARRIVTHE NUMBERS OF ARRIVAAAAA
After the architect of the Project, it was the
turn of the operations and maintenance
manager of ARRIVA Portugal, Carlos Costa,
to speak and present the company. Once he
had reminded that the group is represented
in Portugal since 2001 – with the acquisition
of the companies Abílio da Costa Moreira,
Amândio de Oliveira, João Carlos Soares
and Viação Costa & Lino –, Carlos Costa
mentioned the services provided by the
company and the regions where it operates
in Portugal.

ARRIVA Portugal’s
new premises
naugurated
in style
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Carlos Costa also revealed the numbers of
ARRIVA Portugal: 394 workers, 230 vehicles
and 194 million kilometres travelled per
passenger per year. And the numbers of
Arriva PLC: 12 countries, 15,000 buses, 250
trains, 40,000 workers and one million
passengers. “With these premises, it is
obvious that the ARRIVA group makes a
serious investment in Portugal,” Carlos Costa
concluded.

MANUEL OLIVEIRAMANUEL OLIVEIRAMANUEL OLIVEIRAMANUEL OLIVEIRAMANUEL OLIVEIRA’S’S’S’S’S
DREAM COME TRUEDREAM COME TRUEDREAM COME TRUEDREAM COME TRUEDREAM COME TRUE
Then it was time for the emotional speech of
Manuel Oliveira. “I always dreamed of this
work. Now that it has become true it will, I am
sure, contribute to improve the quality of the
public transport service in the region,” the
president of ARRIVA Portugal started to say.
The businessman reminds the guests that
he is in charge of a Portuguese company,
even though held by another based in
England. “ARRIVA group respects the culture
of the countries where it is represented, with
resources from those countries being in
charge of the management of the
subsidiaries,” he said.
Manuel Oliveira also said that the Portuguese
branch gave its contribution to the growth of
ARRIVA PLC and pointed out that the group
has promoted the professional progression
of some young workers with potential, some
of them work in several companies of the
group in other countries.
The president of ARRIVA Portugal also
looked back on the past and present of the
bet on innovation by the company, which
“stays close to the knowledge centres
which are the universities” of Minho, Por-
to, Aveiro, Coimbra and the Polytechnic
Insti tute of Leir ia. “Our f irst great
experience was in the 1980s,” Manuel Oli-
veira said.
The leader of the transport company in our
country also took the chance to thank the
Mayor of Guimarães. “I asked several times
to be patient with our leaving the city centre,
but keeping focused on our presence in the

municipality,” he said. “We were able to
achieve our goal and I am sure that you, the
city and the inhabitants can be proud,” Ma-
nuel Oliveira added, to whom “this work is at
the level of the best that is done in terms of
architecture and that reaches beyond the
functional objectives, adding a social
dimension.”
The president of ARRIVA Portugal also
defended before the guests that “the work
completes a business cycle” which began
with the acquisition of the four Portuguese
companies and their integration in one of
the largest transport groups in Europe,
“without forgetting their corporate
responsibility, internal and external.” After the
renovation of the fleet, the development of
the company culminated, in the words of
Manuel Oliveira, in this investment of 4.7
million euro. “In a company that does not
have social support to exploration, this goal
was only possible due to the strong
consistence of the group,” he pointed out.
Manuel Oliveira also thanked the Primate
Archbishop of Braga for highlighting the work
of corporate responsibility of ARRIVA Portu-
gal. To the Secretary of State for Transport,
the president of the Portuguese subsidiary
revealed the company’s availability to

contribute to the definition of the transport
policies. “It is up to you to define the transport
policies. From ARRIVA’s part, you can always
count with our collaboration in that aspect,”
Manuel Oliveira mentioned.

PRESIDENTE DA ARRIVPRESIDENTE DA ARRIVPRESIDENTE DA ARRIVPRESIDENTE DA ARRIVPRESIDENTE DA ARRIVA PLCA PLCA PLCA PLCA PLC
PRAISESPRAISESPRAISESPRAISESPRAISES
The president of ARRIVA PLC, David Martin,
said it was “a pleasure to be in Guimarães”,
where the group arrived 10 years ago,
having “become one of the best” Portuguese
transport companies. “These premises are
an example of that”, he added.
David Martin said that in a time of “economic
uncertainty it is wonderful to see the company
inaugurate an investment of 4.7 million euro.”
He also complimented the environment
performance of the building, aligned with the
goals of reduction of emissions that the
company set in terms of bus circulation.
“One final Word to the workers who are proud
and have the conditions to provide a quality
service. Congratulations to all who helped
built these premises,” he concluded.

MAMAMAMAMAYOR OF GUIMARÃES PLEASEDYOR OF GUIMARÃES PLEASEDYOR OF GUIMARÃES PLEASEDYOR OF GUIMARÃES PLEASEDYOR OF GUIMARÃES PLEASED
The Mayor of Guimarães said he was
pleased with the fact that the premises of

Arriva left the city centre and compliment
the attitude of the company. “I only have
good things to say about ARRIVA. Because
all went well, because the institutional
relationship is good and because they take
good care of their clients. And I am saying
that because the municipality is one of them
and we feel we have been treated well,”
António Magalhães said.
Revealing some sense of humour, the Mayor
even made a joke about the financial health
of ARRIVA. “I was glad to hear that the
company is doing well, for the service
provided and the jobs created, but also
because we will soon be renegotiating our
contract with them,” he mentioned.

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARARARARARY OF STY OF STY OF STY OF STY OF STAAAAATETETETETE
HIGHLIGHTS PIONEERINGHIGHLIGHTS PIONEERINGHIGHLIGHTS PIONEERINGHIGHLIGHTS PIONEERINGHIGHLIGHTS PIONEERING
CHARACTER OF THE PROJECTCHARACTER OF THE PROJECTCHARACTER OF THE PROJECTCHARACTER OF THE PROJECTCHARACTER OF THE PROJECT
The last speech of the afternoon was made
by the Secretary of State for Transport. Carlos
Correia da Fonseca stressed the fact that
the building is pioneer in term of going
beyond what is demanded by law as far as
environmental and energetic is concerned.
“No regulation requires it, but it is here,” he
says.
“Is this a company of fools? No, even
because of the national and international
success it has. What it in fact has is a notion
of corporate responsibility. In a company,
profit is not the end, but a means to corporate
responsibility,” Correia da Fonseca
defended. “It is with companies such as this
that we have to count with in the transport
sector. Companies that can control their
expenses, companies well managed,
companies can organize themselves this
way,” he concluded.
Regarding the legal framework of the sector,
the Secretary of State for Transport said it is
important that there are definitions and that
there are too many laws. “It is perhaps
necessary to follow the French model, which
simplifies. The Government is committed to
take steps towards that,” Carlos Correia da
Fonseca informed.
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Qual o segredo para, numa altura deQual o segredo para, numa altura deQual o segredo para, numa altura deQual o segredo para, numa altura deQual o segredo para, numa altura de
crise e num sector em crise, uma em-crise e num sector em crise, uma em-crise e num sector em crise, uma em-crise e num sector em crise, uma em-crise e num sector em crise, uma em-
presa investir 4,7 milhões de euros?presa investir 4,7 milhões de euros?presa investir 4,7 milhões de euros?presa investir 4,7 milhões de euros?presa investir 4,7 milhões de euros?
O segredo está numa gestão muito contro-
lada, numa procura da conjugação do con-
trolo dessa gestão com a oferta adequada
aos nossos passageiros e numa aposta
muito forte do nosso grupo em Portugal.
Francamente, toda a vida fui empresário e
se estivesse sozinho e tivesse sido apanha-
do pela crise mundial que vivemos, teria “tre-
mido” muito e não sei se não teria adiado o
projecto para um momento mais oportuno.
Com um grupo como a ARRIVA a suportar-
nos foi possível continuar. E sem dúvida que
este investimento tem, em si, um retorno
calculado, como se de um negócio indivi-
dual se tratasse e, portanto, foi possível che-
gar ao fim. Aqui está a obra, para servir a
empresa, os seus passageiros, para dar
boas condições de trabalho aos seus cola-
boradores e criar alicerces ainda mais forte
da ARRIVA como operador de transportes
de referência em Portugal.

Que problemas vem resolver esteQue problemas vem resolver esteQue problemas vem resolver esteQue problemas vem resolver esteQue problemas vem resolver este
novo edifício e que mais-valias vemnovo edifício e que mais-valias vemnovo edifício e que mais-valias vemnovo edifício e que mais-valias vemnovo edifício e que mais-valias vem
potenciar?potenciar?potenciar?potenciar?potenciar?
Vem resolver vários problemas. A ARRIVA
Portugal resulta da fusão de quatro empre-

Manuel Oliveira, presidente da ARRIVA Portugal, sobre o sonho das novas instalações:

“Muita gente me disse que seria impossível,
mas o impossível está aqui ao nosso lado”

sas familiares, sendo que cada uma tinha
as suas instalações. Agora, conseguimos
centralizar serviços administrativos e de
manutenção. Por outro lado, dá condições
operacionais para melhorar ainda mais a
manutenção. Ainda há pouco recebi um
“report” de auditoria interna do grupo – que
é muito atenta – que já nos tinha colocado
nas melhores posições entre as subsidiári-
as europeias. Com as novas instalações
ainda poderemos melhorar. Além disso, o
novo espaço permite-nos ter equipamentos
para melhorar as condições de manuten-
ção e, logicamente, de segurança das nos-
sas viaturas. Portanto, tudo isto, associado
ao facto de termos tido cuidados ambientais
grandes e termos uma forte políticas de res-
ponsabilidade social, pode deixar-me com
o orgulho de ter completado uma obra que
sonhei há muito e que, por via de estar na
ARRIVA, consegui concretizar.

Depois de cumprir este sonho, queDepois de cumprir este sonho, queDepois de cumprir este sonho, queDepois de cumprir este sonho, queDepois de cumprir este sonho, que
outros sonhos e que outros projec-outros sonhos e que outros projec-outros sonhos e que outros projec-outros sonhos e que outros projec-outros sonhos e que outros projec-
tos se seguem na ARRIVtos se seguem na ARRIVtos se seguem na ARRIVtos se seguem na ARRIVtos se seguem na ARRIVA PorA PorA PorA PorA Portugal?tugal?tugal?tugal?tugal?
A ARRIVA Portugal não tem o hábito de
anunciar que vai fazer coisas, aparece
com elas feitas. Isso significa ir melhoran-
do dia-a-dia. Temos sempre presente que
se formos sempre capazes de melhorar e

abrirmos isso aos outros operadores, eles
próprios também podem melhorar, o que
também contribuirá para a promoção do
transporte público que é, no fundo, o nos-
so objectivo comum. Obviamente que te-
mos também o objectivo de crescimento
do negócio, seja por desenvolvimento or-
gânico, seja por aquisições. Estamos cá
para isso. Os sonhos não param e quando
me dizem que é impossível, então é que é
o maior desafio. Este foi um desses casos.
Muita gente me disse que seria impossí-

vel, mas o impossível está aqui ao nosso
lado.

O que lhe pareceram as afirmaçõesO que lhe pareceram as afirmaçõesO que lhe pareceram as afirmaçõesO que lhe pareceram as afirmaçõesO que lhe pareceram as afirmações
do secrdo secrdo secrdo secrdo secretário de Estado, no discuretário de Estado, no discuretário de Estado, no discuretário de Estado, no discuretário de Estado, no discur-----
so, sobre as alterações que preten-so, sobre as alterações que preten-so, sobre as alterações que preten-so, sobre as alterações que preten-so, sobre as alterações que preten-
de fazer no sector?de fazer no sector?de fazer no sector?de fazer no sector?de fazer no sector?
Parece-me que o senhor secretário de Es-
tado tem vontade de pegar nas carta do
baralho todas, que andam dispersas, pô-
las em cima da mesa, baralhar e dar de
novo. Limpando e definindo.

What is the secret, in a time of recessionWhat is the secret, in a time of recessionWhat is the secret, in a time of recessionWhat is the secret, in a time of recessionWhat is the secret, in a time of recession
and in a sector going through a crisis,and in a sector going through a crisis,and in a sector going through a crisis,and in a sector going through a crisis,and in a sector going through a crisis,
for a company to invest 4.7 million euro?for a company to invest 4.7 million euro?for a company to invest 4.7 million euro?for a company to invest 4.7 million euro?for a company to invest 4.7 million euro?
The secret is in a very controlled management,
in a search for the combination of the control
of that with the adequate supply to our
passengers and a very strong bet of our group
in Portugal. Honestly, I have been a
businessman all my life and if I were alone
and had been caught by the world recession
we are going through, I would have been very
scared and I am not sure if I would not have
postponed the project for a more appropriate
moment. With a group such as ARRIVA
supporting us it was possible to carry on. And
this investment has had in itself without a doubt
a calculated profit, as if it was an individual
business, and thus it was possible to finish it.
Here is the work, to serve the company, its

passengers, to create favourable work
conditions for its workers and lay the even
stronger foundations for ARRIVA as a leading
transport company in Portugal.

What problems does this new buildingWhat problems does this new buildingWhat problems does this new buildingWhat problems does this new buildingWhat problems does this new building
solve and what benefits does it bring?solve and what benefits does it bring?solve and what benefits does it bring?solve and what benefits does it bring?solve and what benefits does it bring?
It will solve several problems. ARRIVA Portu-
gal results from the merge of four family
companies, with each one of them having its
own premises. Now, we were able to join the
administrative and maintenance services in
one location. On the other hand, it provides
operational conditions to improve
maintenance even further. Just a short time
ago I got an internal audit report of the group –
which is very thorough – that had already
placed us among the best European
subsidiaries. With the new premises we can

aim at a better placement. Besides, the new
space allows having equipment to improve
the maintenance and, logically, safety
conditions of our vehicles. So, all this combined
with the fact that we have great environment
concerns and a strong corporate responsibility
policy makes me proud that I have completed
a work that I have long dreamed of and that,
through my work at ARRIVA, I was able to fulfil.

After fulfilling this dream, what otherAfter fulfilling this dream, what otherAfter fulfilling this dream, what otherAfter fulfilling this dream, what otherAfter fulfilling this dream, what other
dreams and projects do you have fordreams and projects do you have fordreams and projects do you have fordreams and projects do you have fordreams and projects do you have for
ARRIVARRIVARRIVARRIVARRIVA PorA PorA PorA PorA Portugal?tugal?tugal?tugal?tugal?
ARRIVA Portugal does not usually announce
what it will do, it gets things done. That means
improving on a daily basis. We always bear in
mind that if we are always able to improve and
also extend that to the other operators, they can
improve too, which will contribute to the

promotion of public transport, which ultimately
our common goal. Obviously we also have the
goal to expand our business, either by organic
development, or by acquisitions. That is what
we are here for. Dreams do not stop and people
tell me something is impossible; then the
challenge is even bigger. This was one of those
cases. Many people told it would be impossible,
but the impossible is right next to us.

What did you think of the part of theWhat did you think of the part of theWhat did you think of the part of theWhat did you think of the part of theWhat did you think of the part of the
speech of the Portuguese Secretary ofspeech of the Portuguese Secretary ofspeech of the Portuguese Secretary ofspeech of the Portuguese Secretary ofspeech of the Portuguese Secretary of
State for TState for TState for TState for TState for Transporransporransporransporransport rt rt rt rt regaregaregaregaregarding theding theding theding theding the
changes to be announced for the sec-changes to be announced for the sec-changes to be announced for the sec-changes to be announced for the sec-changes to be announced for the sec-
tor?tor?tor?tor?tor?
I believe the Secretary of State wants to pick
up all the cards, get them together, put them
on the table, shuffle them and deal them again.
Cleaning and defining.

Manuel Oliveira, president of ARRIVA Portugal, on the dream of the new premises:

“Many people told me it would be impossible,
but the impossible is right next to us”
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Como recebeu este convite para fazerComo recebeu este convite para fazerComo recebeu este convite para fazerComo recebeu este convite para fazerComo recebeu este convite para fazer
a bênção destas instalações da ARRIVa bênção destas instalações da ARRIVa bênção destas instalações da ARRIVa bênção destas instalações da ARRIVa bênção destas instalações da ARRIVAAAAA
Portugal?Portugal?Portugal?Portugal?Portugal?
Para mim, na qualidade de Arcebispo, é sem-
pre um motivo de alegria poder participar em
qualquer evento que tenha o significado de
confirmar postos de trabalho, particularmente
neste período. E quando estes lugares de tra-
balho são conquistados em articulação com
outras empresas já existentes e, também, com
dimensão internacional, a minha presença ain-
da se torna mais obrigatória. É uma presença
que eu gostaria que fosse interpretada como
sendo de estímulo, no meio de tantas adversi-
dades, e ao mesmo tempo uma certeza de que
o trabalho humano é uma responsabilidade
para quem trabalha, mas que não podemos
fixar-nos apenas na vertente humana de al-
guém que acredita nos seus talentos. Temos
que investir, que inovar, que apostar na forma-
ção, mas devemos também sentir a força de
alguém que, nos momentos mais complica-
dos, nos ajuda a ultrapassar as contrarieda-
des que possam eventualmente surgir. Portan-
to, este é um momento, para mim também, de
alegria e faço votos para que o serviço que
esta empresa presta continue a ser bem
estruturado para servir bem a comunidade.

Arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga,
realça responsabilidade social da ARRIVA:

“Sinto-me feliz por
pensar que esta
empresa pensa nos
mais fragilizados”

A ARRIVA ARRIVA ARRIVA ARRIVA ARRIVA, além dos postos de emprA, além dos postos de emprA, além dos postos de emprA, além dos postos de emprA, além dos postos de empre-e-e-e-e-
go, fornece à comunidade outrosgo, fornece à comunidade outrosgo, fornece à comunidade outrosgo, fornece à comunidade outrosgo, fornece à comunidade outros
apoios, tais como os programas paraapoios, tais como os programas paraapoios, tais como os programas paraapoios, tais como os programas paraapoios, tais como os programas para
as populações mais desfavorecidas,as populações mais desfavorecidas,as populações mais desfavorecidas,as populações mais desfavorecidas,as populações mais desfavorecidas,
como sejam as crianças ou os ido-como sejam as crianças ou os ido-como sejam as crianças ou os ido-como sejam as crianças ou os ido-como sejam as crianças ou os ido-
sos.sos.sos.sos.sos.
Sem dúvida nenhuma que essa é um dimen-
são muito importante. Quando uma empresa
se estrutura dentro de determinados valores,
parte de uma economia que eu penso que
deveria nortear sempre as empresas. A eco-
nomia social. É uma economia que, natural-
mente, pensa no lucro, mas que a partir daí
tem, também, a coragem de partilhar e repar-
tir, criando oportunidades para os mais
desfavorecidos. Esta postura é necessária
e, portanto, louvável. De facto, sinto-me feliz
por pensar que esta empresa pensa nos mais
fragilizados.

Numa altura em que se fala em crise,Numa altura em que se fala em crise,Numa altura em que se fala em crise,Numa altura em que se fala em crise,Numa altura em que se fala em crise,
é importante esta responsabilidadeé importante esta responsabilidadeé importante esta responsabilidadeé importante esta responsabilidadeé importante esta responsabilidade
soc ia l?soc ia l?soc ia l?soc ia l?soc ia l?
Como já referi, acho muito importante. Além de
dar trabalho, criando condições para as famí-
lias, ajudar, de certa forma, os mais
desfavorecidos, é a maneira para ultrapassar-
mos a crise.

Primate Archbishop of Braga, D. Jorge
Ortiga, points out ARRIVA’s corporate
responsibility:

“I am glad to think that
this company keeps
the less fortunate in
mind”
How did you get this invitation toHow did you get this invitation toHow did you get this invitation toHow did you get this invitation toHow did you get this invitation to
bless these prbless these prbless these prbless these prbless these premises of ARRIVemises of ARRIVemises of ARRIVemises of ARRIVemises of ARRIVA PorA PorA PorA PorA Por-----
tuga l?tuga l?tuga l?tuga l?tuga l?
For me, as the Archbishop, it is always a joy
to take part in any event that involves the
confirmation of new job positions, especially
in a time like this. And when these positions
are achieved in articulation with other
already existing companies and also with
international dimension, then my attendance
is even more mandatory. It is an attendance
that I would like to be interpreted as a
stimulus, in the midst of so much adversity,
and at the same time a conviction that human
work is a responsibility for those who work,
but that we cannot focus only in the human
dimension of someone that believes in their
talents. We have to invest, to innovate, to bet
on training, but we must also feel the strength
of someone who, in hard times, helps us
overcoming the difficulties that may
eventually arise. So, this is a moment of joy,
for me as well, so I wish that the service this
company provides continues to be well-
structured to serve community well.

AAAAARRIVRRIVRRIVRRIVRRIVA, besides the job positions, itA, besides the job positions, itA, besides the job positions, itA, besides the job positions, itA, besides the job positions, it
provides the community with otherprovides the community with otherprovides the community with otherprovides the community with otherprovides the community with other
supports, such as programmes for thesupports, such as programmes for thesupports, such as programmes for thesupports, such as programmes for thesupports, such as programmes for the
less fortunate populations, such asless fortunate populations, such asless fortunate populations, such asless fortunate populations, such asless fortunate populations, such as
children or elderly people.children or elderly people.children or elderly people.children or elderly people.children or elderly people.
Without a doubt that is a very important
dimension. When a company is structured
based on certain values, as part of an economy
that I think should always guide the companies.
The social economy. It is an economy that
naturally focus on profit, but from there also
has the courage to share and divide, creating
opportunities for the less fortunate ones. This
attitude is necessary and, hence, worthy of
praise. In fact, I am happy to think that this
company keeps the less fortunate in mind.

In a time when people talk aboutIn a time when people talk aboutIn a time when people talk aboutIn a time when people talk aboutIn a time when people talk about
recession, is it important thisrecession, is it important thisrecession, is it important thisrecession, is it important thisrecession, is it important this
corporate responsibility?corporate responsibility?corporate responsibility?corporate responsibility?corporate responsibility?
As I have mentioned, I think it is very
important. Besides creating jobs, providing
conditions for the families, it helps, in a
certain way, the less fortunate people, it is a
way to overcome the recession.
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Depois desta visita às instalações daDepois desta visita às instalações daDepois desta visita às instalações daDepois desta visita às instalações daDepois desta visita às instalações da
ARRIVARRIVARRIVARRIVARRIVA, que aspectos rA, que aspectos rA, que aspectos rA, que aspectos rA, que aspectos realça?ealça?ealça?ealça?ealça?
Umas excelentes instalações. Estas instalações
são um marco nas empresas de transporte ro-
doviário de passageiros. Estão muito bem
conseguidas, seja em termos de inserção na
paisagem envolvente, seja em termos da pró-
pria arquitectura, da exposição solar do edifí-
cio, com luz natural. As condições de trabalho
são, de facto, óptimas. Além disso, houve pre-
ocupação com as energias alternativas. Dá
prazer ver que há agentes privados que têm
este sentido de responsabilidade social e que
têm esta capacidade de pôr em prática projec-
tos desta natureza. É confortante para quem
tem que definir políticas, ver que pode contar
com os agentes privados.

É um bom exemplo do que deve inspi-É um bom exemplo do que deve inspi-É um bom exemplo do que deve inspi-É um bom exemplo do que deve inspi-É um bom exemplo do que deve inspi-
rar um operador de transportes?rar um operador de transportes?rar um operador de transportes?rar um operador de transportes?rar um operador de transportes?
Sem dúvida que pode promover o aparecimen-
to de experiências destas que tenham como
preocupação maior servir as pessoas de for-
ma cómoda, segura, horários adequados e
redes bem desenhadas. Porque são os passa-
geiros que estão no fim dito tudo.

Este sector passa por crónicas dificul-Este sector passa por crónicas dificul-Este sector passa por crónicas dificul-Este sector passa por crónicas dificul-Este sector passa por crónicas dificul-

dades. Como é que se explica que umadades. Como é que se explica que umadades. Como é que se explica que umadades. Como é que se explica que umadades. Como é que se explica que uma
empresa como esta consiga investir 4,7empresa como esta consiga investir 4,7empresa como esta consiga investir 4,7empresa como esta consiga investir 4,7empresa como esta consiga investir 4,7
milhões de euros, sem ter apoios à ex-milhões de euros, sem ter apoios à ex-milhões de euros, sem ter apoios à ex-milhões de euros, sem ter apoios à ex-milhões de euros, sem ter apoios à ex-
ploração?ploração?ploração?ploração?ploração?
É mais um excelente exemplo. A crise é real e
grave, talvez a mais grave dos últimos 80 anos.
Mas há duas maneiras de olhar para a crise.
Uma é lamentarmo-nos e “estender” a mão à
espera de ajuda, naquilo que poderíamos cha-
mar de “síndrome do Pai Natal”. Sempre à es-
pera que o Pai Natal ponha qualquer coisa no
sapatinho. A outra atitude é esta, a de, na fase
baixa do ciclo económico, perceber que a vida
continua e saber que há-de vir uma época
melhor, aproveitando este momento para in-
vestir, sabendo que, quando vier a recupera-
ção, a empresa estará mais capacitada para
fazer face às suas obrigações em termos de
serviço. É evidente que para uma empresa
conseguir ter este tipo de gestão, tem que ter
capacidade financeira e, dificilmente, unida-
des pequenas têm esta capacidade. Ou seja,
esta é a lógica da economia global, com cri-
ses globais, que exigem empresas globais.
Este é um caso de uma empresa que está em
muitos mercados e que tem uma larga experi-
ência e que, portanto, consegue resistir me-
lhor às ondulações cíclicas da economia.

Considera o secretário de Estado dos Transportes,
Carlos Correia da Fonseca:

“Instalações são um marco nas
empresas de transporte rodoviário
de passageiros”

After this tour to the ARRIVAfter this tour to the ARRIVAfter this tour to the ARRIVAfter this tour to the ARRIVAfter this tour to the ARRIVAAAAA’’’’’sssss
premises, what aspects would youpremises, what aspects would youpremises, what aspects would youpremises, what aspects would youpremises, what aspects would you
like to point out?l ike to point out?l ike to point out?l ike to point out?l ike to point out?
These are excellent premises. These
premises are a milestone in the passenger
road transport companies. They are
beautifully made, either in terms of the
inclusion in the surrounding landscape,
the sun exposure of the building, with na-
tural light. The work conditions are actually
very good. Besides, there was a great
concern with renewable energies. It is a
pleasure to see that there are private
agents that have this sense of corporate
responsibility and have this ability to put
such projects into practice. It is comforting
for those who have to define policies to
see that they can count with the private
agents.

Is this a good example of whatIs this a good example of whatIs this a good example of whatIs this a good example of whatIs this a good example of what
should inspire a transport operator?should inspire a transport operator?should inspire a transport operator?should inspire a transport operator?should inspire a transport operator?
It can without a doubt promote experiences
such as this that focus on serving people
in a more comfortable, safe way with
adjusted t imes and well  designed
networks. Because passengers are at the
end of all of this.

The Portuguese Secretary of State for Transport,
Carlos Correia da Fonseca, considers:

“Premises are a milestone in the
passenger road transport
companies”

This sector has been in constantThis sector has been in constantThis sector has been in constantThis sector has been in constantThis sector has been in constant
diff iculties. How can it be explaineddiff iculties. How can it be explaineddiff iculties. How can it be explaineddiff iculties. How can it be explaineddiff iculties. How can it be explained
that a company such as this canthat a company such as this canthat a company such as this canthat a company such as this canthat a company such as this can
invest 4.7 mil l ion euro, without helpinvest 4.7 mil l ion euro, without helpinvest 4.7 mil l ion euro, without helpinvest 4.7 mil l ion euro, without helpinvest 4.7 mil l ion euro, without help
to explorat ion?to explorat ion?to explorat ion?to explorat ion?to explorat ion?
It is an excellent example. The recession is
real and serious, maybe the most severe of
the last 80 years. One thing is to complain
and “extend” the hand waiting for help, in
what we could call the “Santa Claus
syndrome”. Always waiting for Santa Claus
to put something under the tree. The other
attitude is this one, in a low point of the
economic cycle, to realize that life goes on
and to know that there will be a better time,
taking this moment to invest, knowing that
when the recovery comes, the companies
will be more equipped to deal with their
obligations in terms of service. It is clear
that for a company to achieve this kind of
management it has to have the financial
capacity and it is very difficult for small units
to have that. I.e., this is the logic of the glo-
bal economy, with global crises, that
demand global companies. This is the case
of a company that is represented in many
markets and has a large experience and,
thus, can better resist the economy cycles.

Como encarou o desafio de projectarComo encarou o desafio de projectarComo encarou o desafio de projectarComo encarou o desafio de projectarComo encarou o desafio de projectar
uma obra desta envergadura?uma obra desta envergadura?uma obra desta envergadura?uma obra desta envergadura?uma obra desta envergadura?
Foi interessante, quanto mais não seja por-
que o programa não é, por um lado, muito
vulgar e, por outro, teve dificuldades muito di-
ferenciadas, porque acabou por resultar de
dois programas. O programa quase industri-
al, que é o associado à oficina, e o do edifício
administrativo. A conjugação dos dois progra-
mas foi o desafio maior para o projecto. Foi,
sem dúvida, um trabalho muito interessante e
gratificante, de resto como qualquer trabalho
de arquitectura, porque, independentemente
da dimensão, a arquitectura lança desafios
novos constantemente. É esse, aliás, um dos
grandes prazeres do exercício da profissão.

Os dois edif ícios do projecto nãoOs dois edif ícios do projecto nãoOs dois edif ícios do projecto nãoOs dois edif ícios do projecto nãoOs dois edif ícios do projecto não
chocam com a envolvente e há efi-chocam com a envolvente e há efi-chocam com a envolvente e há efi-chocam com a envolvente e há efi-chocam com a envolvente e há efi-

ciência energética. Foi uma preocu-ciência energética. Foi uma preocu-ciência energética. Foi uma preocu-ciência energética. Foi uma preocu-ciência energética. Foi uma preocu-
pação constante ao longo do traba-pação constante ao longo do traba-pação constante ao longo do traba-pação constante ao longo do traba-pação constante ao longo do traba-
l ho?l ho?lho?lho?lho?
Claro. Era importante que o edifício, além
de confortável, agradável e útil ao nível das
funcionalidades, tivesse essa componente
acrescida de, de alguma forma, responder
aos desafios da modernidade e da contem-
poraneidade. Ou seja, ir um pouco mais
além do que aquilo que está regulamenta-
do, utilizando o edifício quase como um
exemplo para este tipo de intervenções ao
nível dos edifícios com este cariz semi-in-
dustrial, garantindo que a sustentabilidade,
a utilização das energias alternativas, a pró-
pria durabilidade maior e os custos de utili-
zação menores. Portanto, no fim de contas,
vai acabar por gerar uma mais-valia que, a
prazo, amortiza parte dos investimentos.

Ricardo Veira de Melo, arquitecto responsável pelo
projecto, sobre o edifício:

“Era importante que respondesse
aos desafios da
contemporaneidade”

How did you face the challenge ofHow did you face the challenge ofHow did you face the challenge ofHow did you face the challenge ofHow did you face the challenge of
designing a project of this calibre?designing a project of this calibre?designing a project of this calibre?designing a project of this calibre?designing a project of this calibre?
It was interesting, because the programme
is not, on the one hand, very ordinary; on
the other, it posed very different difficulties,
since it ended up resulting from two
programmes. The almost industrial
programme, which is associated to the
workshop, and the administrative building.
The combination of both programmes was
the greatest challenge for the Project. It was
absolutely a very interesting, gratifying job,
as in fact any architecture Project, because,
regardless of dimension, architecture
launches new challenges constantly. That
is, in fact, one of the greatest pleasures of
the job.

The two buildings of the project doThe two buildings of the project doThe two buildings of the project doThe two buildings of the project doThe two buildings of the project do

not clash with the surroundings andnot clash with the surroundings andnot clash with the surroundings andnot clash with the surroundings andnot clash with the surroundings and
thertherthertherthere is energetic efe is energetic efe is energetic efe is energetic efe is energetic efficiencyficiencyficiencyficiencyficiency. W. W. W. W. Was thisas thisas thisas thisas this
a constant concern throughout thea constant concern throughout thea constant concern throughout thea constant concern throughout thea constant concern throughout the
work?work?work?work?work?
Of course. It was important that the building,
besides being comfortable, pleasant and
functional, also had that added component
of, in some way, answering the challenges
of modernity and contemporaneity. I.e.,
going a little beyond what is determined,
using the building almost as an example
for this type of intervention at the level of
semi-industrial buildings, ensuring the
sustainabil ity, the use of renewable
energies, the longer lasting period and the
lower utilization expenses. So, at the end of
the day, it will generate an added value that
in time will pay some of the investment
made.

Ricardo Veira de Melo, architect in charge of the
project, on the building:

“It was important it would answer
the challenges of
contemporaneity”
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A frota dos Transportes Urbanos de
Famalicão (TUF) conta, desde o início do
mês de Fevereiro, com um novo autocarro,
equipado com uma tecnologia utilizada
pela primeira vez em Portugal que o torna
mais eficiente e amigo do ambiente.
O novo veículo, que percorrerá, entre ou-
tras, a rota Casa de Camilo (Seide), é um
autocarro «low-floor», ou seja, de piso bai-
xo em toda a sua extensão, para facilitar o
acesso aos utentes, facto que levou ao
agravamento do seu custo em cerca de 25
mil euros. No total, a construção deste au-
tocarro implicou um investimento de 190
mil euros. Com carroceria da marca turca
TEMSA e mecânica da DAF, está equipado
com um motor de tecnologia «eurocinco»
com filtro de partículas EEV, o que, de acor-
do com Manuel Oliveira, presidente da
ARRIVA, o torna “mais eficiente, em termos

de emissões de CO2, do que um autocarro
a gás”. Com capacidade para 97 lugares,
a viatura inclui ainda uma rampa de aces-
so e um lugar para deficientes.
O veículo foi apresentado na Câmara Mu-
nicipal de Famalicão pelo seu presidente,
Armindo Costa, e pelo presidente da Co-
missão Executiva da ARRIVA Portugal e ge-
rente dos TUF, Manuel Oliveira. Na ocasião,
o autarca famalicense mostrou-se bastan-
te satisfeito com “o sentido que os TUF têm
dado ao concelho, sobretudo aos mais
desprotegidos”. Armindo Costa aproveitou
ainda para anunciar que estão já em ne-
gociação novas carreiras para os TUF e
espera que, dentro de seis anos, Famalicão
tenha uma cobertura total. “O objectivo é
que os famalicenses usem cada vez mais
os transportes públicos e cada vez menos
os seus automóveis”, concluiu.Manuel Oli-

>>> destaque
Natacha Lima Reis

veira, por seu turno, salientou que este “é
mais um autocarro adquirido em função do
protocolo estabelecido entre a ARRIVA e a
Câmara Municipal de Famalicão, que teve
de ser suspenso. De qualquer forma, nós
comprometemo-nos a fazer a renovação
da frota e não parámos com ela, sendo este
já o quarto novo autocarro que estamos a
introduzir no prazo de três anos, o que sig-
nifica uma aposta da empresa no conce-
lho”.
Na mesma cerimónia, o presidente da Câ-
mara de Famalicão anunciou que irá reto-
mar os passes sociais seniores para os ci-
dadãos mais idosos do concelho, que irão
ter ao seu dispor um passe que lhes permi-
tirá viajar, dirariamente, nos TUF a um pre-
ço reduzido. O passe, que beneficiará cer-
ca de dois mil utentes, deverá estar activo
dentro de poucos meses.

Novo autocarro
para os TUF
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Teresa Alves

>>> sociedade

PUB

É inegável o envelhecimento populacional
no Mundo, não sendo Portugal uma excep-
ção. Em meados do século XXI no nosso
País a população com mais de 65 anos será
de aproximadamente 32%, ou seja, um ter-
ço do total da população portuguesa. A al-
teração na estrutura demográfica e social,
constituiu um desafio para as sociedades
com um forte impacto na afectação de re-
cursos disponíveis, cujos efeitos estão ain-
da a ser identificados, e, avaliados.
Esta preocupação que atravessa transver-
salmente toda a sociedade portuguesa, com
fortes impactos na saúde, na acção social,
no meio ambiente, na habitação, nos trans-
portes, deve ser globalmente aceite como
um desafio social marcante para todos os
sectores económico-sociais e políticos em
Portugal.
Como no salientou o mote do «Ano Interna-
cional das Pessoas Idosas», em 1999, e ain-
da actual passados 11 anos, “Dar Anos à
Vida, e, Vida aos Anos” - a questão central
do envelhecimento, é a qualidade do mes-
mo. Envelhecer como cidadãos de plenos
direitos, reclamando uma cidadania activa
participativa, deve ser sem dúvida o que se
almeja para viver e envelhecer com digni-
dade.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) su-
gere o desenvolvimento de programas e
politicas nacionais e internacionais que pro-
movam o envelhecimento activo, de forma a
que os mais velhos se sintam integrados, in-
dependentes e produtivos socialmente.
As noções teóricas actuais sobre o enve-
lhecimento activo, participativo, indicam a
importância da mobilidade como predicativo
da qualidade de vida. Quando nos referi-
mos à mobilidade dos mais velhos, adopta-
mos o conceito de Metz (2000), relacionan-

Mobilidade
na Idade

do os benéficos psicológicos da mobilida-
de, do exercício e do envolvimento com a
comunidade, implicando o relacionamento
social associado ao sentimento subjectivo
e objectivo de cidadania.
Neste processo, situamos com grande
centralidade a rede viária de transportes
públicos. De facto, os transportes públicos
facilitam a muitos idosos/as participar soci-
almente, comunicar e partilhar afectos. Per-
mite viajar autonomamente aos lugares em
que as pessoas, os cheiros e esquinas são
familiares, ou descobrir novos lugares e
novas emoções. A mobilidade, e por sua
vez a autonomia, permitem a cada um a re-
conciliação com o passado, viver o presen-
te, estimulando a mobilidade na idade no
encontro com o futuro.
No entanto, é inegável que o envelhecimen-
to pode significar perda de capacidade, ou
reformulando o conceito diminuição da ca-
pacidade, dado que quando estas diminu-
em ainda perduram alterando-se, no entan-
to, a relação dos indivíduos com o Mundo,
pelo que temos de repensar os valores e os
modelos de organização social, onde se
inclui com grande centralidade o sistema
viário público. E é considerando esta pers-
pectiva, que se salienta a necessidade que
os transportes públicos atendam às neces-
sidades dos mais velhos, reforçando-se a
atenção aos já necessários e habituais cri-
térios de conforto, de segurança, destacan-
do-se a imobilidade no embarque ou de-
sembarque, o piso antiderrapante, os de-
graus maiores e menos verticais, os corri-
mões internos de segurança, o acesso faci-
litado à informação com telas de destino vi-
síveis e de fácil leitura.
Os transportes públicos são, de facto, um
meio importante de incremento da mobili-

dade e, consequente, reforço da cidadania
pelas suas características de baixo custo,
percursos diversificados, alternativos e
consequentes ligações, horários que aten-
dem às necessidades de procura, de con-
forto e segurança, propiciando as diversas
formas de integração na sociedade, facto-
res fundamentais para manter a qualidade
de vida, bem estar, independência, saúde

física e mental.
Mas nada disto é possível, sem orientarmos
as opções politicas, económicas e sociais
que civicamente devem incluir todos,
inclusivé os mais velhos. Atendendo-se às
“Necessidades Especiais”, ou melhor, às
“Necessidades Particulares”, dado que se
entende que de especial não devem ter mais
do que cada um tem direito a…ser cidadão!
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Catarina Cardoso, Cátia Dias, Francisca Freitas, Isabel Silva, Cátia Flores, Paula Pinheiro, Olga Couto

>>> sociedade

No passado dia 15 de Fevereiro, nós (um
grupo de alunas do Instituto Nun’Alvres)
contamos com o apoio da ARRIVA para a
elaboração de um trabalho escolar.
Este ambicioso projecto da disciplina de
Inglês consistia na execução de uma cur-
ta-metragem sobre a discriminação e o
preconceito.
Tendo como base o racismo foram retra-
tadas várias formas de preconceito ain-
da presente na sociedade actual tendo,
assim, por base uma história verídica.
Tentamos contar a história de uma senho-
ra que não queria sentar-se ao lado de
um homem de raça negra no autocarro,
sendo este o único lugar disponível. Por
isso fez um grande escândalo. Assim sen-
do, uma funcionária do serviço solucio-
nou o problema dando ao mesmo tempo

uma lição de moral à senhora e aos ou-
tros passageiros que aplaudiram a primei-
ra de pé.
Por isto, queremos deixar aqui os nossos

Alunas do Instituto Nun’Alvres
fazem trabalho a bordo
de autocarro

Sou funcionário desta empresa há mais de
cinco anos, e tenho como principal objec-
tivo aprender o máximo possível de modo
a aperfeiçoar a minha técnica e os meus
conhecimentos.
Devido ao meu interesse por automóveis,
sempre li bastante sobre o assunto, não só
porque gosto de andar actualizado, mas
também porque tento perceber o funcio-
namento das coisas, mesmo que por ve-
zes o seja bastante complicado.
Como só tenho o 9º ano, o que nos dias
que correm se revela muito pouco, decidi
voltar para a escola e conciliar os estudos
com a minha área de trabalho, e que gos-
to, a mecânica. Consegui encontrar o cur-
so que pretendia na Escola Secundária
Francisco de Holanda (ESFH): Técnico de
Mecatrónica Automóvel, com equivalência
ao 12º Ano.
Mesmo sabendo que trabalhar de dia e es-
tudar à noite seria bastante cansativo, não
só fisicamente como psicologicamente,
uma vez que teria um dia mais ocupado e
uma drástica mudança dos meus hábitos
e rotinas, avancei na minha decisão e com
o início das aulas senti-me diferente de
quando estudei até ao 9º Ano, isto porque
sentia uma maior vontade de aprender, de
adquirir novos conhecimentos e, além dis-

so, com as aulas de Mecatrónica descobri
que afinal saber um pouco de teoria sobre
aquilo que realizo na pratica é muito útil e
faz muita falta.
Hoje apesar de ainda estar a metade do
curso sinto que este me poderá ajudar bas-
tante no futuro, juntamente com muita for-
ça de vontade e humildade para aprender
sempre mais.
Numa das aulas de Mecatrónica surgiu a
ideia de fazer uma visita de estudo a uma
oficina, pois alguns dos colegas nunca ti-
nham conhecido as funções e os métodos
de trabalho da área, mas logo surgiu um
problema, pois como as aulas são noctur-
nas a essa hora não iríamos encontrar ne-
nhuma oficina automóvel aberta para nos
proporcionar essa visita. Então, lembrei-me
que a oficina da ARRIVA estaria aberta até
às 22 horas, o que tornaria viável uma visi-
ta às instalações do meu local de trabalho.
Falei com as entidades patronais que me
autorizaram e colaboraram com a visita.
No dia marcado, comparecemos nas insta-
lações juntamente com o Formador Eng.
Pedro Lopes (que nos dá as aulas de
Mecatrónica) e a Formadora Fernanda
Lopes, professora de Sociedade Tecnologia
e Ciência (STC), pois como as instalações
da ARRIVA são novas e usufruem de novas

Escola visita a ARRIVA

tecnologias e energias renováveis, co-inte-
gramos na visita esta componente que faz
parte da disciplina de STC.
Tive muito gosto de mostrar a todos os meus
colegas e formadores o funcionamento dos
equipamentos, pois notei que todos esta-
vam bastante curiosos e atentos, senti-me
à vontade ao longo da explicação e, para
além disso, senti-me orgulhoso ao mostrar
o funcionamento dos nossos novos eleva-
dores que ainda são raros e os primeiros

na Europa, entre outros equipamentos ino-
vadores que ajudam a que o nosso traba-
lho seja realizado com qualidade.
No final, todos tiveram direito a uma lembran-
ça e foram feitas algumas perguntas pronta-
mente respondidas pela administração.
Na minha opinião os meus colegas gosta-
ram de visitar as instalações da ARRIVA,
onde fomos muito bem recebidos, e tive ain-
da a oportunidade de ouvir bastantes elo-
gios de colegas.

[But maybe I’m all wrong, maybe
everything is ok.
Maybe we’re all just gonna get along.
Maybe I’m trippin, maybe life is perfect -
yeah right]

I hate you, you hate me, and what does
that equal?
It equals nothing, and that’s exactly
what we’re gonna have,
nothing, I we don’t make a change
soon,
and who am I to tell you anything?
I ain’t nobody but a brother from South
Central,
who’s had the opportunity to go around
the world,
and I found out that we’re all not really
that different.
Racism is the number one enemy of
earth.
There’s only one race, the human race
(...)

Ice TIce TIce TIce TIce T: passagem de «Last Days» | Álbum «Violent demise»,
da banda Body Count, © 1997.

Last days...

agradecimentos não só, pela disponibili-
zação do autocarro ARRIVA mas também
pela acessibilidade e boa disposição en-
contradas desde o princípio.

Tiago Carvalho
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Início de uma Parceria ACES

Sara Coutinho

Guimarães adere
ao projecto
Limpar Portugal

>>> sociedade

O concelho de Guimarães já aderiu ao Pro-
jecto Limpar Portugal, um movimento cívi-
co, de âmbito nacional, cujo objectivo é pro-
mover a educação ambiental reunindo vo-
luntários para limpar a floresta portuguesa
no dia 20 de Março de 2010.
O movimento pretende, assim, juntar o mai-
or número de pessoas por concelho ou re-
gião geográfica, por forma a limpar a flores-
ta portuguesa num só dia.
Os responsáveis vimaranenses estão já a
contactar diversas instituições à procura de
parcerias, contando desde logo com o apoio
total da Câmara Municipal e diversas Jun-
tas de Freguesia.
Neste projecto não será movimentado di-
nheiro, pelo que o apoio de cada instituição
ou empresa poderá passar pela colabora-
ção na divulgação do projecto, promoção
de campanhas de educação ambiental,
identificação das lixeiras, logística (trans-
porte, luvas, sacos, entre outro material).
Os interessados em apoiar o projecto pode-
rão consultar o site , consultar a rede social
em www.limparportugal.ning.com ou con-
tactar via mail para cclgmr.parcerias
@gmail.com.

O Agrupamento de Centros de Saúde
(ACES) Guimarães-Vizela está a promover
um dos programas que tem como finalida-
de a promoção da saúde e de atitudes e
comportamentos orientados para a mesma,
utilizando para tal algumas das técnicas do
marketing social. Assim, a Unidade de Saú-
de Pública do ACES está a estabelecer di-
versas parcerias na comunidade, e no pró-
ximo numero do ARRIVA Jornal vai conhe-
cer esta em maior detalhe.

Vários grupos de alunos de duas turmas do
Curso Profissional de Multimédia, da Escola
Secundária Martins Sarmento, situada em
Guimarães, estão a elaborar propostas cria-
tivas para a designação e imagem deste pro-
grama, estando a apresentação dos traba-
lhos e anúncio do grupo vencedor agendado
para Março, bem como a atribuição de
prémios patrocinados pela comunidade.
Em breve, este Programa estará mais
perto de si!
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>>> ambiente
Marco António Lindo

A Torre Eólica
no parque da
ARRIVA
Portugal

A propósito de alguns mitos populares que
referem a torre com a ventoinha como uma
coisa que serve para fazer vento ou atirar
fumo para cima das casas, ocorreu-nos dar
uma explicação muito simples sobre o que
é este produto tão grande que está no par-
que de estacionamento da ARRIVA Portu-
gal.
A ventoinha e a torre no seu conjunto cha-
ma-se Torre Eólica e ao contrário do que
algumas pessoas ainda pensam, serve para
aproveitar a energia que nos é dada pelo
vento, convertendo essa energia em elec-
tricidade.
No caso da ARRIVA Portugal é aproveitada
a energia do vento e do sol, que é recolhida
por painéis no telhado das oficinas. Sobre
esse assunto falaremos no próximo número
do ARRIVA Jornal.
A energia eólica é a energia que provém do
vento. O termo eólico vem do latim aeolicus,
embora o nome tenha a ver com o deus gre-
go do vento que na sua mitologia se cha-
mava Éolo.
A energia do vento em movimento chama-
se cinética, sendo uma forma de energia
que tanto pode ser transformada em mecâ-
nica como eléctrica.
O que faz movimentar as velas do moinho é o
vento que por efeito mecânico faz funcionar a
moagem. É o mesmo vento que nas velas dos
veleiros  permitem que se movimente na água.
Um barco à vela usa a energia dos ventos
para se deslocar na água. Esta é uma forma
de produzir força através do vento.
Ainda em alguns locais no País é possível

ção excessiva rápida da ventoinha o que
pode ser perigoso.
Um dos problemas deste sistema de produ-
ção eléctrica é que, embora neste caso a
turbina esteja num local alto e com boa ex-
posição ao vento, nem sempre a sua inten-
sidade é suficiente.
A turbina instalada no parque da ARRIVA
tem quase 15 metros de altura até ao eixo
da turbina. As pás têm um diâmetro de pou-
co mais de 5,5 metros e tudo isto está as-
sente numa sapata de cimento que é um
paralelipipedo quadrangular com 1,2 me-
tros de fundo e 3 de lado. Em pleno a sua
produção atinge os 6,9 Kw por hora.
A primeira experiência em energia eólica
em Portugal registou-se em 1986 com a ins-
talação de um parque na Ilha de Porto San-
to. Em Portugal continental só em 1996 se
instalou o primeiro parque eólico.

ver moinhos de vento em campos, que são
utilizados para bombear água de poços para
a rega dos campos.
Só recentemente a ideia se decidiu aplicar
na produção de electricidade, aplicando o
mesmo principio utilizado nas barragens em
que a água ao passar por turbinas vai gerar
a energia que se vai transformar em electri-
cidade.
O vento forte pode rodar as lâminas de uma
turbina adaptada para o vento. A ventoinha
da turbina está ligada a um eixo central que
contém em cima um fuso que roda. Este eixo
chega até uma caixa de transmissão onde
a velocidade de rotação é aumentada. O
gerador ligado ao transmissor produz ener-
gia eléctrica.
Por uma questão de segurança, a ventoi-
nha tem um sistema a trava no caso do ven-
to ser muito forte, impedindo assim a rota-
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>>> literatura

É no dia 7 de Junho de 1965 que nasce,
em Lisboa, Margarida Rebelo Pinto.
Descobre, desde muito cedo, uma aptidão
e um gosto inequívoco pelas letras e é por
isso que, em 1985, se licencia em Línguas
e Literaturas Modernas na Universidade
Clássica de Lisboa. Desde aí que Margari-
da Rebelo Pinto se interessa e procura po-
der participar em actividades no sector e,
em 1991, com apenas 22 anos, inicia a sua
actividade jornalística. O seu percurso pas-
sa pelas redacções de O Independente,
Sete, Marie Claire e Diário de Notícias. De-
pois destes passos, salta para os ecrãs da
RTP 1, onde trabalha como repórter. Entre
1992 e 1999 colabora assiduamente com
a imprensa, órgãos de comunicação soci-
al, trabalhando como «copy-writer» e
argumentista de programas de televisão,
passando também pelo mundo da publici-
dade, como Directora de Comunicação da
Fnac, e tendo ainda uma ocupação como
animadora cultural. E é no ano de 1999,
em Março, que publica o seu primeiro li-
vro, Sei Lá, uma obra que retrata uma gera-
ção indecisa e que dificilmente assume
compromissos e, por isso mesmo, insatis-
feita. E, só nesse ano, vende 40 000 exem-
plares da obra. É ainda no mesmo que es-
creve a biografia de Herman José, Herman
Superstar, e o argumento para o telefilme,
da SIC Filmes, Um Passeio no Parque.
Em 2000, com o livro Sei Lá, vence o
Prémio Literário Fnac, já com 130 000
exemplares vendidos e, exactamente um

ano depois da publicação do seu primeiro
livro, publica Não Há Coincidências. Ain-
da que descubra um gosto pelos livros,
Margarida não abandona as redacções, a
sua essência, o lugar onde deu os primei-
ros passos no mundo das letras e, nesse
ano de 2000, passa a ter crónicas fixas na
revista Elle e no Jornal de Notícias. No fim
desse ano, em Dezembro, publica As Cró-
nicas de Margarida, uma compilação de
muitas das suas crónicas, escritas para a
revista Olá… Igualmente um sucesso de
vendas, como todo o seu trabalho até aqui.
Em 2001 debruça-se, essencialmente, so-
bre o Jornal de Notícias, embora reescre-
va, como argumento para cinema, a sua
obra Sei Lá. No ano seguinte, em Feverei-
ro, publica Alma de Pássaro e, em Outu-
bro, Artistas de Circo, uma junção de his-
tórias publicadas no Jornal de Notícias
desde 2000. Ainda em 2002 passa a ter
uma colaboração fixa, como cronista, na
revista SuperMaxim.
Em Outubro de 2003 publica I’m In Love
With a PopStar, a história de vida de uma
adolescente que luta pelos seus sonhos,
pelo acreditar naquilo que não está na nos-
sa mão mas, muitas vezes, ao nosso al-
cance. E, neste ano, chega também uma
nova proposta, uma nova aposta num novo
projecto… Desta vez televisivo e, em par-
ceria com Teresa Guilherme, Júlia Pinhei-
ro e Cinha Jardim, apresenta Rosa Cho-
que, um talk-show na TVI. Em 2004, publi-
ca mais um livro, Nazarenas e Matrioskas,

Mafalda Raínho

mais uma compilação de textos publica-
dos pela imprensa até então, e, em Maio
do ano seguinte, publica Pessoas como
Nós, um romance de histórias de mulheres
que se doem e se magoam.
Em 2006, Margarida lança mais dois su-
cessos! Diário da Tua Ausência e Vou Con-
tar-te um Segredo são duas histórias distin-
tas, sendo a primeira uma carta de amor,
um amor falhado, perdido, reavido ou não
por entre vivências de uma mulher de co-
ração forte e a segunda mais uma compi-
lação… mas, desta vez, de textos inéditos,
nunca antes publicados! E no ano seguin-
te, aliado ao Diário da Tua Ausência, Mar-
garida edita algo pouco usual…um
audiolivro. Uma edição que contém um CD
com gravação do conteúdo do livro, lida
pela própria autora! Sempre bastante ex-
posta e alvo de muitas críticas, algumas
delas negativas, é neste ano que Margari-
da se vê numa situação algo
desconfortável, entrando com uma provi-
dência cautelar para impedir a publicação
de Couves e Alforrecas de João Pedro
George, onde o autor faz uma análise críti-
ca sobre as regras de escrita, o tipo de tex-
to e o conteúdo das obras da escritora. O
tribunal recusa a providência cautelar, sen-
do que, tempos depois, Margarida move um
processo-crime, por difamação, contra o
autor desta crítica, assim como ao director
do jornal Público José Manuel Fernandes,
à jornalista Isabel Coutinho, ao director do
24 Horas, Pedro Tadeu, e à jornalista Rute

Margarida
Rebelo  Pinto

Coelho. O caso é arquivado mas não é isto
que deita por terra a obra da escritora!
Ainda assim continua a publicar e, ainda
em 2007, em parceria com Carla Nazareth,
ilustradora infantil, escreve A Rapariga que
Perdeu o Coração, uma história para pe-
quenos capaz de apaixonar adultos. No
ano seguinte, ainda com a colaboração de
Carla Nazareth, publica mais uma obra
para os pequenos grandes leitores, de seu
nome Gugui o Dragão Azul.
Mas 2008 é também ano de Português Su-
ave e Onde Reside o Amor. No ano passa-
do publicou No Dia em que te Esqueci, um
pouco no seguimento ou no complemento
do Diário da Tua Ausência, de 2006. Esta
obra lançada há poucos meses já atingiu
cerca de 40 000 exemplares vendidos,
subindo ao top das três obras mais vendi-
das no País.
Foi uma das cronistas mais lidas do sema-
nário Sol e assina uma coluna nas revistas
Maxmen e Selecções do Reader’s Digest.
Hoje em dia, Margarida é comentadora de
um programa de televisão e terá, por certo,
mais uma obra a caminho. A verdade é que,
adorada por uns e fortemente criticada por
outros, Margarida Rebelo Pinto é mais um
caso de séria popularidade em Portugal.
Nome reconhecido pelos mais velhos e
presente nos mais novos, o sucesso de Mar-
garida promete-nos muitas mais histórias,
histórias de coração, de gente, da nossa
gente e do nosso coração…
Pessoas Como Nós!
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>>> literatura

Foram apresentados no Estádio de Alvalade em
Lisboa, no passado dia 17 de Fevereiro, uma
Foto-biografia de Moniz Pereira e o livro Moniz
Pereira: A História de uma Vida.
Sandra Guimarães, a autora das duas obras,
fala sobre o prazo escolhido para o lançamento
da primeira obra. “O Professor Moniz Pereira
celebra 89 anos no dia 11 de Fevereiro. Penso
que o lançamento desta Foto-biografia é a me-
lhor forma de assinalarmos – eu, enquanto au-
tora, a Editora Âncora e o Sporting - o aniversá-
rio de um homem sem idade, mas com déca-
das e décadas de histórias para contar”. São as
décadas e décadas de história da vida de Moniz
Pereira que Sandra Guimarães, Chefe de Gabi-
nete do Presidente da Câmara Municipal de
Vizela, resumiu nesta Foto-biografia intitulada
Moniz Pereira: A História de uma Vida. “Acabo
por contar, através de fotografias, o percurso do
Professor Moniz Pereira. Estas imagens são
acompanhadas com uma reportagem resumi-

Sandra Guimarães lança obras
sobre a vida de Moniz Pereira

PUB

da dos 89 anos do Professor, porquanto decidi-
mos publicar duas obras: esta Foto-biografia e
uma Biografia, no próximo ano”.
A obra tem o Prefácio de Mário Soares, amigo
de longa data de Moniz Pereira.  Sandra Guima-
rães afirma que os dois volumes da obra têm um
significado especial. Para si, enquanto autora, e
também para todas as pessoas, que são milha-
res, que se revêem no percurso de vida deste
homem. “Mais do que uma Biografia e uma Foto-
biografia, mais do que uma compilação de de-
poimentos, sonhos e projectos, estas páginas
pretendem apenas ajudar a passar para a pros-
peridade o que um homem conseguiu fazer
numa vida. Uma vida que está longe de termi-
nar, que é inigualável, irrepetível. Numa palavra:
fantástica”.
Para o ano, aquando do 90º Aniversário de Moniz
Pereira, será lançada a Biografia completa do
homem que ficará para sempre conhecido
como o “Senhor Atletismo”.

UM FUM FUM FUM FUM FAZEDOR DE CAMPEÕESAZEDOR DE CAMPEÕESAZEDOR DE CAMPEÕESAZEDOR DE CAMPEÕESAZEDOR DE CAMPEÕES
“Fiz questão de reiterar a importância que o
Professor Moniz Pereira teve na vida de mui-
ta gente.
Vemos o caso do Carlos Lopes, que muito
graças ao trabalho desenvolvido pelo seu
Treinador, se sagrou Campeão do Mundo.
Ele fez dezenas de campeões: Álvaro Dias,
Domingos Castro, Manuel de Oliveira, José
Carvalho, Hélder de Jesus.
Ele projectou Portugal no desporto mundial
com Fernando Mamede e Dionísio Castro.
Esteve presente, como técnico, jornalista
e seleccionador de atletismo em 12 Jo-
gos Olímpicos, em cinco Campeonatos do
Mundo, em 13 Campeonatos da Europa,
em 15 Taças da Europa, em 22 Campeo-
natos do Mundo de Corta Mato e em 18
Taças dos Clubes Campeões Europeus de
Corta Mato. Acho que estes números fa-
lam por si”.
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Depois de um ano de 2009 verdadeiramen-
te fantástico, Augusto Canário & Amigos abre
a tournée 2010 designada “Festa de Arrom-
ba”, num espaço considerado emblemático
para a música popular em Portugal: o Pavi-
lhão Multiusos de Guimarães.
Augusto Canário, Augusto Oliveira Gonçal-
ves de seu nome, conta quase três déca-
das de ligação à música tradicional/popu-
lar, através da participação em vários gru-
pos e projectos musicais, de que se desta-
ca o grupo Cantares do Minho (do qual foi
fundador, juntamente com outros amigos).
Mais recentemente, é um dos mentores e
um dos principais dinamizadores da recu-
peração da Concertina enquanto instru-
mento popular na música de cariz tradicio-
nal, especialmente na região norte do
País. Destaca-se particularmente pela sua
capacidade de comunicação e dinâmica
em palco e pela sua qualidade de
repentista, exímio improvisador e

“cantador ao desafio” com estrofes ver-
dadeiramente únicas e surpreendentes de
perspicácia, graça e acutilância. Com a
sua experiência, qualidade e vontade de
fazer sempre melhor, juntou um grupo de
amigos músicos e construiu um espectá-
culo vivo, colorido, cheio de ritmo e ale-
gria. Um espectáculo de música popular
absolutamente fantástico onde se mistura
a tradição das concertinas, cavaquinhos,
violões e bandolins, com a modernidade
da bateria, do baixo, o clássico violino e o
calor e o sabor dos instrumentos de per-
cussão latinos.
Neste espectáculo de abertura da tournée
2010 – Festa de Arromba – Augusto Caná-
rio convida outros amigos das concertinas,
bailarinos tradicionais do Grupo Folclóri-
co de Viana do Castelo e do Grupo Folcló-
rico da Corredoura (Guimarães). Conta ain-
da com a participação de amigos que tra-
zem da Galiza o som das gaitas de fole, da

Augusto Canário & Amigos

>>> música tradicional
Henrique Pinheiro

Uma verdadeira festa
de arromba no Multiusos
de Guimarães

pandeireta e dos instrumentos populares
galegos, num verdadeiro intercâmbio cul-
tural Luso-Galaico, já habitual nos grandes
concertos de Augusto Canário & Amigos.
Estarão presentes o grande músico Luís
Caruncho e ainda Benito, Maria e Nacho,
entre outros.
“Festa de Arromba” inclui um reportório já
consagrado de Augusto Canário & Amigos,
onde se destacam as cantigas de interven-
ção social, as modinhas marotas e brejei-
ras, as marchinhas do bailarico e as
incontornáveis cantigas ao desafio que pe-
las vozes do próprio Canário, da Naty e do
Cândido Miranda, proporcionam momentos
únicos, inesquecíveis e muito divertidos.
Surpresas serão algumas novas cantigas
que terão estreia absoluta nesta “Festa de
Arromba”.
Uma cuidada produção cénica e técnica
fará desta “Festa de Arromba” um espec-
táculo inesquecível.

> > > > >

Contactos da
organização
Clavichorde.pro
José Carlos Carvalho: 918 579 511

HP Produções
Henrique Pinheiro: 917 766 663
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nasceu em Novembro Place Without a
Postcard, um álbum que vai ser lembrado
por Armistice Day e Don’t Wanna Be the
One. É com este álbum que se começa a
revelar uma certa atitude interventiva da
banda no meio politico.
Em 1982 andam de novo de avião para Lon-
dres onde se juntam a um novo membro que
vai revolucionar a banda. Nick Launay é a
pessoa, o jovem experimentalista digital que
vai dar um novo complemento a letras que
cada vez mais crescem de conteúdo. O ál-
bum 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 de Novembro de
1982 é classificado como um dos mais in-
críveis álbuns jamais gravados. Eu não acho
nada de tão grandioso mas o facto é que

Power and the Passion, US Forces e Short
Memory tornam-se clássicos.
Em 1984 sai Red Sails in the Sunset, com a
mesma produção mas editado no Japão.
Kosciusko e Best of Both Worlds são os meus
temas favoritos, embora também do público
em geral.
Em 1985 o Peter Garret envolve-se directa-
mente em questões ligadas ao desarmamen-
to nuclear, enquanto a banda lança um EP,
Species Deceases de onde sobressai o
tema Hercules.
A partir daí a história da banda vai continuar
por caminhos absolutamente invulgares,
juntando-se a bandas aborígenes australi-
anas, com especial relevo para The

>>> musik by Mok’zz

O pessoal entendido em história da música
classifica os Midnight Oil como tendo “nas-
cido” em 1976 na Austrália.
Para mim nasceram dentro do carro, quan-
do o meu pai punha o rádio mais alto e can-
tava aos gritos Beds Are Burning.
O inicio deve-se ao resultado da união do
guitarrista Martin Rotsey com outros três
rapazes locais, Jim Moginie, Rob Hirst e
Peter Garrett membros de uma banda cha-
mada The Farm onde entre 1971 e esse
ano tinham havido uns quantos cataclis-
mos existenciais. Foi em 1976 que
provávelmente numa noite encontraram
petróleo, mudarando de nome para
Midnight Oil.
O primeiro álbum deles saiu sem titulo, em-
bora fosse conhecido pelos fãs como The
Blue Meanie. Estava-se em 1978 e logo no
ano seguinte em Outubro saiu Head Injuri-
es. Embora o sucesso não fosse grande, a
forte participação ao vivo criou uma razoá-
vel ceita de seguidores.
Em 1980 o Andrew James foi à vida tendo
sido substituído pelo Peter Gilford. Nesse
ano sai também o terceiro álbum, Bird
Noises.
Em 1981 a banda voa de Sidney para Lon-
dres de Boeing 747 para irem gravar com
um ser extra, o produtor Glyn Johns, que se
forem ver, aparece montes de vezes nas le-
tras pequeninas por trás dos discos dos
Rolling Stones ou dos the Who. Quer isto
dizer, quando vêem o CSI até ao fim e ou-
vem o We Won’t Get Fooled Again no fim,
podem ficar muito contentes porque o pro-
dutor já era o Johns; acho eu. Foi assim que

Mónica Lindo

Midnight Oil
Warumpi Band. Estávamos em 1986 e es-
sas experiências levaram à escrita de um
livro e realização de um documentário onde
se mostrou as diversas facetas positivas e
mais negativas da ideia. O impacto social
foi intenso e daí nasceu um novo disco, Di-
esel and Dust. É deste álbum os temas Dead
Heart, Dreamworld, e o famoso Beds are
Burning tema agora utilizado na campanha
ambiental lançada por Kofi Annan, referida
na caixa junto a este texto.
Diesel and Dust foi multi platinium nas ven-
das.
Já em 1990 Blue Sky Mining com temas tipo
One Country, Blue Sky Mine, e Forgotten
Years, revela uma banda que mantem a sua
fidelidade à qualidade da escrita e dos poe-
mas, uma visão internacional. Realce para
a atitude e presença de Bones Hillman o
terceiro baixo que se revela um extremo ta-
lento.
Depois de 15 anos consecutivos de traba-
lho, a banda refreia a sua atitude no princi-
pio dos anos noventa.
Em 1992 eu nasci e eles lançaram Scream
in Blue um álbum ao vivo seguído em 1993
de outro, bem mais fraco sonoramente, Earth
and Sun and Moon. Breathe de 1996 man-
tém-se fiel aos seus principios sem que haja
entretanto nada significativo a revelar.
Em 1997 laçam 20000 Watt RSL - The
Midnight Oil Collection onde se recordam
16 temas de top e se juntam What Goes On
e White Skin Black Heart, temas novos, nun-
ca editados antes. O álbum é de imediato
número 1 nos “charts” mantendo-se como
uma das mais poderosas forças do rock
puro australiano, a par, por exemplo, com
os ACDC.
Desde os tempos da aventura aborígene que
Wayne Livesey era o produtor da banda e é
de novo em 1998 após um realinhamento
da banda que antecede Redneck
Wonderland.
Em 2000 os Midnight Oil participam no ál-
bum Liberdade, um álbum para angariar fun-
dos para o povo de Timor Leste. O tema é
Say Your Prayers, que também sai em The
Real Thing, o novo álbum que usa como
título a recriação de um tema australiano
com o mesmo nome, editado em 1968.
Em 2000 no encerramento dos Jogos olím-
picos de Sidney, os Midnight interpretam
Beds Are Burning sendo vistos por milhões
de pessoas no mundo inteiro.
Capricornia sai em 2002 sendo seguído de
um tour promocional pelos Estados Unidos
e Austrália.
No fim desse ano, Peter Garret reforma-se
com a banda, referindo que para a sua vida
os últimos 25 anos tinham sido de uma enor-
me participação e intervenção, estando
certo que tinha contribuído à sua maneira
para o sentido de vida de quem os ouvia.
Em 29 de Janeiro de 2005 os Midnight Oil
juntaram-se de novo para participarem no
Sydney Cricket Ground num concerto de
angariação de fundos para apoiar as viti-
mas do tsunami que atingiu a Indonésia.

Estava a ouvir a adaptação do tema Beds are Burning dos Midnight Oil para a campa-
nha “Time for the Climate Justice”, essa acção lançada pelo Kofi Annan e que pertende
tentar apelar para o bom senso mundial no que diz respeito à atitude ambiental…aquilo
que tantos dizem apoiar mas que lhes é indiferente. Afinal quem corre o risco de morrer
são os netos. Eles já cá não estarão para ver e a família secalhar para a maior parte das
pessoas não é um legado, certamente no futuro ninguém os culpará.
O tema Beds are Burning é cantado por 60 artistas, entre eles: Duran Duran, Mark
Ronson, Jamie Cullum, Melanie Laurent, Marion Cotillard, Milla Jovovich, Fergie, Lily
Allen, Manu Katche, Bob Geldof é claro, Youssou N’Dour, Yannick Noah. Foi escrito de
novo pelos próprios Midnight Oil de forma a que o poema transmita a enorme crise
humanitária que se apresenta actualmente, o problema climático global.
A ideia antecedeu a conferência de Copenhaga que tornou a dar em batatas, mas
ficou uma pedra mais na tentativa de fazer acordar quem não quer saber ou que se
afirmando como preocupado nada faz e não sai de cima.
O tema acaba por ser o hino da TckTckTck, a campanha que foi fundada pelo próprio
Mr. Annan com o apoio do Forum Humanitário Mundial.

Time for Climate Justice
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Era ela uma criança e no caminho para a
estação do Rossio em Lisboa, o meu avô
comprava-lhe limões…
Amália Rodrigues da Piedade Rebordão, ou sim-
plesmente Amália, como é conhecida por todo
um povo e reconhecida em todo o Mundo.
No registo de nascimento diz 23 de Julho de
1920 mas sempre comemorou o aniversário
em 1 de Julho, dia em que realmente nasceu.
Desde pequena que cantava. Era um dom
que lhe saía da alma. Cantou em público
pela primeira vez em 1939, no Retiro da
Severa, tendo sido notada de imediato a sua
qualidade.
Nos anos seguintes, os anos da Segunda
Grande Guerra, actuou ora em Portugal, ora
em Espanha e chegou a deslocar-se ao Bra-
sil, onde acabou por gravar o seu primeiro
disco. Em 1945, Ai Mouraria torna-se o seu
primeiro êxito. Com efeito só depois das gra-
vações no Rio de Janeiro é que começou
progressivamente um reconhecimento mais
claro em Portugal.
No inicio a sua voz ainda é juvenil e vai
atravessar uma série de fases muito notóri-
as. Há nela uma profunda extensão de
emoção que acaba por atingir níveis de in-
tensidade considerada por vezes
perturbadora.
Não é só com fado que se exprime já que
passa pelas marchas, tanto portuguesas
como espanholas e até francesas. Dedica-se
também ao folclore, tanto nacional como uma
vez mais, espanhol, francês e até italiano.
Compuseram especificamente para ela vá-
rios maestros entre os quais são de especi-
al relevo, Frederico Valério e Alain Oulman.
Falar de Amália torna-se complicado na

medida da diversidade de facetas que de-
vem ser referidas. Com efeito essas facetas
eram mais visíveis em palco já que num
espectáculo ao vivo as transmitia pela vari-
ação de temas e expressões utilizadas.
Voltando atrás, uma das suas primeiras apa-
rições de nota foi em 1943 numa homena-
gem a um toureiro mexicano, famoso da
época, o Gregório Garcia. Aparece de ves-
tido azul escuro com o cabelo, que era mui-
to escuro, muito comprido e unhas e lábios
em vermelho forte. Cantou Carmencita e foi
uma explosão de aplausos.
Não era nada normal vê-la de azul, já que
adoptou o vestido e xaile negros, o que aca-
bou por se transformar no normal para as
fadistas que lhe seguiram, digamos, a moda.
Em 1950, no Verão, vai ao Teatro Politeama
e provoca um choque tremendo no público
ao aparecer de cabelo curto. Foi motivo de
conversa exaltada. As pessoas em geral
desaprovaram.
É por essa época que introduz algo de per-
feitamente inovador. Fado com poemas de
pessoas não ligadas ao fado. Canta Mourão
Ferreira e Homem de Mello. Já não lhe che-
gava ter cortado o cabelo como faz uma
aparição de vestido branco.
Um dia em 1958 aconteceu algo engraça-
do na Viela, a casa de fados da irmã de
Amália, a Celeste Rodrigues. A Amália ia
lá várias vezes e quase sempre cantava.
Mas houve uma noite que eram tantos fa-
distas e desgarradas que acabou por vir o
guarda nocturno para acabar com aquilo.
Segundo diz, e muito bem, Vítor Pavão dos
Santos, na história “Amália em Cena”, deve
ter sido a única vez que a mandaram calar.

Passam os anos e há um sem número de
casos interessantes, mas o ocorrido em
1968 na Grande Noite do Fado, no Coliseu
de Lisboa, é muito significativo. A Amália ia
cantar o Antigamente, mas como Caracóis
era no momento o maior êxito, o público
“exigiu”. Ela lá mudou de ideias aceitando
o pedido. Foi embora, e por mais de cinco
minutos ninguém parou de aplaudir. Resul-
tado, a Amália lá teve que voltar e cantar o
Antigamente. Estava nessa noite com um
lindo vestido de lantejoulas preto, que ar-
rastava pelo chão.
Mais uma série de anos passam. Nos anos
setenta são memoráveis as suas actuações
no estrangeiro sendo referência a sua pre-
sença, em 1973, no Teatro Sistina, em Roma,
ou em Paris no Theatre de la Ville, em No-
vembro de 1974.
Na altura da revolução foi acusada de ser
colaboradora da situação. Acusada pelo
mesmo povo que no dia 24 de Abril ainda
aclamava essa mesma situação evocando
posteriormente ser forçada a isso.

Nos princípios dos anos oitenta vê-se afas-
tada dos palcos por doença reaparecendo
só em 1985 no Coliseu de Lisboa para um
recital que ficou na memória de todos, com
os maiores e mais rasgados elogios feitos
nos jornais da época.
Em 1987 Vítor Pavão dos Santos publica a bio-
grafia da vida de Amália Rodrigues. O autor
que a acompanhou desde sempre deve ter
feito o melhor relato de uma figura mediática,
já que seguiu todos os anos da sua vida, de
uma forma permanente e próxima.
Em 1997 Ramalho Eanes inaugura a casa
Museu de Amália. Na parede há um retrato
dela feito pelo grande pintor Luís Pinto Coe-
lho. Penso que citar o então presidente é uma
forma digna de acabar esta abordagem à vida
de Amália. Diz Eanes: “Se Portugal tivesse uma
rainha, só poderia ser a senhora”.
A última aparição pública de Amália
Rodrigues foi no contexto da Expo’98.
Amália Rodrigues faleceu enquanto dormia
na sua casa de Lisboa, a 6 de Outubro de
1999.

>>> cultura
Marco António Lindo

Amália
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Fado
Património Oral
Imaterial da
Humanidade
Em 2003  foi criada a Convenção para a
Protecção do Património Cultural Intangível
que só foi ratificada por Portugal em 2008,
mesmo faltando elaborar e aprovar o con-
junto de leis que vai regular a aplicação a
Portugal deste diploma.
A UNESCO é a Comissão da Organização
das Nações Unidas que cuida das ques-
tões associadas à Educação, Ciência e
Cultura, United Nations Education, Cience
and Cuture Oraganization.
Foi a UNESCO que propôs a Portugal a cri-
ação de um grupo de trabalho para analisar
futuras candidaturas portuguesas a Patrimó-
nio Mundial Imaterial, uma classificação que
engloba as tradições, rituais e folclore.
De acordo com a Convenção, até ao mo-
mento ratificada por pouco mais de cem
Países, podem ser classificadas Património
Mundial expressões artísticas ou culturais,
como rituais, danças, músicas tradicionais
ou artesanato, por exemplo, que sejam re-
conhecidas como elemento fundamental da
identidade de um povo ou de uma comuni-
dade, transmitidas de geração em geração,
mas continuamente renovadas e em con-
formidade com os direitos humanos.
Em alguns casos a questão do Património
Imaterial leva a fortes discussões e até a
considerações menos consensuais, como
por exemplo são os casos da classificação
da nouvelle cuisine francesa ou da dieta
mediterrânica a Património Mundial.
No entanto, mesmo este tipo de diferencia-
ção de pontos de vista tem motivado a aten-
ção para outras matérias de valor para se-
rem integradas no processo.
É assim que o Fado acabou por ser consi-
derado. Na Assembleia Municipal da Câ-
mara Municipal de Lisboa foi aprovada uma
proposta de projecto para avançar com uma
candidatura para distinguir o Fado como
Património Mundial Imaterial da UNESCO.
Estranhamente essa proposta não terá che-
gado a sair da Câmara e por isso a Comis-
são Nacional da organização nunca teve
conhecimento oficial deste projecto, não lhe
tendo chegado até qualquer proposta de
candidatura. Assim, naquela que foi a pri-
meira fase de entrega de candidaturas, no
fim de 2008, Portugal não apresentou qual-
quer candidatura fosse ao que fosse.
A questão não ficou esquecida e, neste
momento, fala-se que um projecto será en-
tregue até Maio deste ano a candidatar o
Fado na classe de Património Oral Imaterial
da Humanidade.
Se tudo correr bem associando-se a sorte
habitual que Portugal tem nestas coisas,
provavelmente teremos o reconhecimento
em 2011. Esperemos que sim.

>>> cultura
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Esta é uma longa história que começa no Sé-
culo XVI, quando a Infanta D. Maria, filha de D.
Manuel, decide a construção de uma igreja
para albergar as relíquias da Santa Engrácia,
mártir bracarense morta no Século XII.
A ordem Papal para a sua edificação é de
1568 e, embora fosse possível começar de
imediato a sua construção, esta é adiada.
D. Sebastião sobe ao trono, dá-se Alcácer
Quibir, o País perde a independência e Fili-
pe II de Espanha assume o trono. Assim, em
1585 um novo projecto com um novo dese-
nho da autoria de Nicolau de Frias é apre-
sentado e só arranca em 1606.
Teodósio Frias, em 1621 e após a morte do
pai, introduz uma série de alterações à obra.
Em 1630 dá-se o célebre roubo do Santo
Sacramento.
A lenda referente esta Igreja está ligada a
um jovem que foi condenado à fogueira pela
Inquisição a 3 de Fevereiro de 1631, con-
denado exactamente pelo roubo.
Junto destas tão conhecidas obras existia o
Convento de Santa Clara e diz-se que uma
freira se enamorou por um jovem de seu nome
Simão Pires Solis. Tão grande era o amor de-
les que todas as noites o rapaz vinha ter ao
convento para se encontrar às escondidas
com a amada. Uma noite, o Sacrário com as
hóstias foi roubado do convento e, embora
estivesse inocente, Simão Solis foi denuncia-

Marco António Lindo

do pela vizinhança à Inquisição. Simão foi con-
denado à fogueira sem pena nem piedade.
Quando ia a caminho do seu destino e ao pas-
sar pelas obras da Igreja de Santa Engrácia
disse: “Morro inocente! É tão certo eu estar ino-
cente como é certo que aquelas obras nunca
se acabem!”
Entretando é criada a Confraria dos Escra-
vos do Santo Sacramento.
A Confraria deita abaixo tudo o que já tinha
sido construído e constrói uma nova capela
mor, da autoria do arquitecto Mateus do
Couto. A obra inicia-se em 1632 mas acaba
por ruir em 1681.
Em 1683 D.Pedro lança uma nova primeira
pedra. Encontram-se dessa época vários
desenhos de Santa Engrácia, sem que se
consiga saber ao certo se houve ou não um
concurso. O que importa perceber é que to-
dos os arquitectos concordavam com a pro-
posta de um plano único com zimbório e tor-
res na fachada. Em passagens das explica-
ções do IPAAR sobre a obra, lê-se “aqui po-
demos adivinhar várias questões: o culminar
das experiências centralizadas da corte
brigantina, a omnipresente devoção ao
Santíssimo Sacramento, tão cara à sua Con-
fraria, a evocação do templo de Jerusalém, a
ideia de martyrium ligada ao culto da Santa,
uma espécie de fortaleza contra os infiéis,
evidente no carácter compacto do templo, e

num âmbito político-religioso, a vitória da
corrente integrista e da Inquisição, que res-
surgia neste momento, contra a burguesia
cristã-nova (…) no plano da arquitectura,
Santa Engrácia segue a proposta, ainda
que simplificada, de Peruzzi, desenhada
por Serlio, para São Pedro de Roma (…).”
Em 1836 D. Maria II determina a constru-
ção de um Panteão que possa receber os
restos mortais dos mais ilustres portugue-
ses e para tal determina que essa constru-
ção seja feita neste local.
A construção vai ser tão demorada que
acaba por entrar na linguagem popular.
Assim a expressão “Parecem as obras de
Santa Engrácia” acaba justificadamente
por se associar a algo muito demorado.
Sucede que embora o Decreto Real fosse
de 1836, as obras de construção da Igreja
original remontam a 1683, sendo seu au-
tor o arquitecto Régio João Antunes.
Em 1686 as obras páram durante seis anos.
Em 1694, D. João Gomes da Silva, 4º Con-
de de Tarouca, 1º Director da Academia
Real de História, foi nomeado Superinten-
dente das obras de Santa Engrácia com
intuito de gerar um maior dinamismo à obra,
embora os resultados sejam pouco visíveis
já que só em 1707 os muros finalmente
atingem o piso das tribunas.
Em 1712 morre João Antunes, a obra pára

Panteão Nacional . Igreja de Santa Engrácia

O local
onde
repousa
Amália...
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totalmente e só em Janeiro de 1724, o Rei
D. João V pede que lhe sejam entregues os
projectos para que faça uma análise da si-
tuação. O Rei considera a obra mínima. Em
Março de 1733 D. Francisco Xavier de
Menezes, 4º Conde da Ericeira, escreveu
no seu Diário que o Rei não aprovava a igre-
ja por a achar pequena e, em Novembro
desse mesmo ano, D. Francisco Xavier de
Menezes acrescenta no seu Diário que o
Rei “tem resoluto acabar a igreja de Santa
Engrácia com brevidade e fazê-la maior”.
Entre 1747 e 1763 as obras encontraram-
se totalmente paradas, já que D.João V es-
tava concentrado em Mafra por isso a Irman-
dade decide cobrir a igreja com uma cúpu-
la de madeira, ficando assim até meados
do século XX.
Em 1755 o terramoto não causa grandes
estragos na igreja e entretanto o rei D. José
nomeia para inspeccionar as obras da igre-
ja, um irmão do Marquês de Pombal. Em
1816 são encomendados planos para os
retábulos das capelas, ao arquitecto
Honorato José Correia mas em 1834, com
fim das das ordens religiosas, a igreja é en-
tregue às instituições militares sendo a par-
tir daí utilizada como quartel, depósito de
materiais de guerra e como fábrica de cal-
çado do exército.

Finalmente, em Abril de 1916, é-lhe
conferida a condição de Panteão Nacional.
Em 1934 o grande escultor Francisco Fran-
co, o arquitecto Cristino da Silva e o
olissipógrafo Gustavo de Matos Sequeira são
nomeados em comissão destinada a ela-
borar um parecer sobre a forma de concluir
as obras.
Em 1956 foram tomadas medidas efecti-
vas para a recuperação do edifício exis-
tente e construção da cúpula. Para variar
são pedidos novos estudos a dez arquitec-
tos dos quais se encontraram apenas o de
António Lino e de Luís Amoroso Lopes, ten-
do sido escolhido este último para prosse-
guir o desenvolvimento do trabalho, a par-
tir das várias soluções encontradas o que
leva a que entre 1962 e 1966 se conclua a
construção com assentamento da cúpula
baseada no projecto do arquitecto Amoro-
so Lopes.
A 7 Dezembro de 1966 o Panteão Nacional
é inaugurado solenemente com a
transladação dos restos mortais do General
Humberto Delgado, para uma sala criada
de propósito para o mesmo.
Em 2001, a 8 Julho, os restos mortais de
Amália Rodigues são tranladados do Cemi-
tério dos Prazeres, para a sala de Língua
Portuguesa.
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Susana Marvão, in revista Paixão pelo Vinho-Wine Passion

“Um monumento de arte agrícola e uma gló-
ria nacional”. “Uma preciosidade de degus-
tação caldeada num sistema climático úni-
co situado entre o Monte da Lua e o Pro-
montório Barbárico”. Podíamos continuar
horas a relatar o que já foi dito e escrito so-
bre o Moscatel de Setúbal. No Centenário
da Denominação de Origem deste vinho,
que ocorreu há pouco mais de um ano, é
preciso olhar para trás e lembrar a história.
Mas não nos perdermos por lá. Porque há
muito a fazer pelo Moscatel de Setúbal. E
esta é uma opinião transversal a todos os
intervenientes. Produtores, Comissão
Vitivinícola, Adega Cooperativa, todos acre-
ditam que o Moscatel de Setúbal merece
mais. E por isso falam no alargamento das
fronteiras. E falam numa união na promo-
ção desta marca. Só assim, garantem, ou-
tros cem gloriosos anos estão garantidos.
Já quando Palmela recebeu o seu primeiro
foral, dado por D. Afonso Henriques, neste
se falava da vinha e do vinho na região, o
que confirma a sua tradição vitivinícola. Na
Arrábida, parece que ninguém sabe ao cer-
to quando começou o cultivo da vinha, mas
sabe-se que os Fenícios e os Gregos trou-
xeram do Próximo Oriente algumas castas
de uvas que plantaram, por considerarem o
clima ameno e as terras das encostas da
Arrábida boas para o cultivo da vinha.
Em 1831, a Inglaterra importa vinho de Por-
tugal e o rei Ricardo II menciona a importa-
ção de vinho da vila de Setúbal. Embora já
antes, em 1675, existam referências à ex-
portação de 350 barricas de Moscatel de
Setúbal. Em 1868, num estudo
ampelográfico feito na região de Azeitão
foram descritas 19 castas de uvas brancas
e 10 castas de uvas tintas para a produção
de vinho. Ferreira Lapa, em 9 de Setembro
de 1875, na sua 6ª conferência sobre vi-
nhos refere “a notável e importante comarca
vinhateira de Setúbal, a região privilegiada
do Moscatel, com reputação na Europa e
nome feito em Portugal”.
A Península de Setúbal é, pois, uma região
pioneira na elaboração de produtos viníco-
las de reconhecida qualidade, como é o
caso do Moscatel de Setúbal, vinho gene-
roso cuja área produtiva se encontra deli-
mitada desde 1907, não obstante a sua pro-
dução ser bastante anterior.
Os vinhos com direito à Denominação de

Origem Moscatel de Setúbal são produzi-
dos numa região delimitada pelos conce-
lhos de Palmela, Setúbal e parte do conce-
lho de Sesimbra. Existem dois tipos de
Moscatel de Setúbal, o branco e o roxo, ela-
borados, respectivamente, a partir das cas-
tas Moscatel de Setúbal e Moscatel Roxo.
De acordo com a legislação as designa-
ções tradicionais “Moscatel de Setúbal e
Moscatel Roxo” só podem ser usadas quan-
do estas castas contribuírem com, pelo
menos, 85% do mosto utilizado (67%, no
caso do “Setúbal”). Os vinhos só podem ser
engarrafados após um estágio mínimo de
24 meses.
O Moscatel Roxo tem uma produção muito
limitada e por isso é menos conhecido do
que o branco, tem o aroma mais seco e com-
plexo, mas não menos rico. À prova excede
as expectativas criadas pelo aroma. Ferreira
Lapa chamou-lhe “a quinta-essência dos
moscatéis”. Envelhecem nobremente.
Já o Moscatel de Setúbal é um vinho licoroso
caracterizado pelas suas especiais quali-
dades de aroma e sabor, peculiares e in-
confundíveis, resultantes das castas e das
condições edafo-climáticas. De cor doura-
da que vai do topázio claro ao âmbar, e aro-
ma floral exótico com toques de mel, tâma-
ras e laranja.
Mas e desafios? São muitos. Para o Moscatel
de Setúbal, como para outros vinhos da
mesma categoria de vinhos, a vida não tem
sido muito fácil nos últimos anos. “Continu-
amos com um sector de consumidores com
uma faixa etária elevada e que cada vez
consomem menos. No entanto, é curioso
que o nível de vendas, apesar de tudo, tem-
se mantido estável, o que é sinal que al-
guns jovens se têm iniciado no consumo”,
explicou Henrique Calçada Soares, da Co-
missão Vitivinícola Regional.
Ou seja, o grande desafio é conseguir de
alguma forma rejuvenescer o produto. Se
não em termos de produção pelo menos em
termos de público-alvo. E voltamos à carga
com a necessidade de acções de promo-
ção, num esforço que todos garantem ter
de ser conjugado entre produtores e comis-
são vitivinícola. “Campanhas que tenham
algum impacto nacional”, referiu.
Na comemoração do centenário foi lança-
do o copo oficial e foi criada a Confraria do
Moscatel de Setúbal.

Moscatel
de Setúbal

QUEIJO DE AZEITÃO
O queijo de Azeitão, descendente dos primitivos queijos da Serra da Estrela, é um dos
mais ricos contributos gastronómicos que a região de Setúbal oferece a quem a visita.
Produzido a partir de leite de ovelha em alguns concelhos deste distrito, particularmen-
te em Palmela, Sesimbra e Azeitão, tem  forma cilíndrica e paredes abauladas, com
cerca cinco centímetros de altura e oito de diâmetro, pesando em média 250 g. É
vendido com cerca 20 dias de cura e normalmente envolvido em papel “vegetal”. A
casca é fina e macia de cor amarelo-palha. É um queijo de pasta mole, com alguns
olhos, de cor amarelo-ráfia, muito “amanteigado”, de sabor e aroma semelhante ao
queijo da Serra, embora seja um pouco mais ácido (característico). Pode ser servido
como entrada, num lanche ou no final de uma refeição mais requintada. Neste último
caso, diz quem sabe e pode, que deve ser saboreado à sobremesa - antes do doce -
com um dos majestosos tintos velhos da região.

TORTA DE AZEITÃO
A fazer companhia ao queijo, nada como uma torta de Azeitão. Reza a história que
Manuel Rodrigues, conhecido por “O Cego” devido à sua deficiência visual, exercia a
sua actividade como hospedeiro e aguadeiro ao domicílio. Sua esposa, Maria Albina
doceira como havia poucas, tornou-se célebre pela feitura dos “ss” bolinhos secos que
vendia à porta do seu estabelecimento, juntamente com tremoços e amendoins, aos
passantes que visitavam a zona da Arrábida. Estávamos no início do século passado.
Sua filha, herdeira da arte de confeccionar doces manjares, criou, é o termo apropria-
do, um bolo macio e delicioso a que deu o nome de “torta”. Inicialmente cozido no forno
da padaria do João Alface e mais tarde em meios próprios. Já na altura as tortas eram
especialmente apreciadas quando acompanhadas pelo já então muito célebre Moscatel
de Setúbal.
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Natacha Lima Reis

>>> sabores

Com a cozinha definitivamente na moda, e
a Primavera à porta, cada vez os grandes
chefes se preocupam mais com o aspecto
das iguarias que preparam. E se muitos são
os ingredientes que já usamos para dar gos-
to e cor aos nossos pratos, alguns apenas
agora estão a entrar nos mais diversos me-
nus. As flores comestíveis são um dos exem-
plos e talvez sejam mesmo um dos mais
belos ornamentos para as nossas iguarias.
Já pouca gente desconhece a existência
de flores comestíveis.
No entanto, talvez por receio ou ignorân-
cia sobre a matéria, são raros aqueles que
se atrevem a usá-las em casa. Mesmo as-
sim, a tendência está definitivamente ins-
talada, muito graças às criações e ousa-
dia de imaginativos cozinheiros, quer em
casa como em restaurantes
seleccionados.Até agora, as únicas flores
que ocupavam espaço nos nossos pratos,
sem causar qualquer estranheza, eram o
bróculo, a couve-flor e a alcachofra. Mas,
por mais saudáveis e saborosos que se-
jam, estes não proporcionam a grandes
“obras de arte”… Por isso, se a ideia é se-
duzir sem esquecer o paladar, o melhor
será optar por flores como o gerânio, a vio-
leta ou a capuchinha, por exemplo.

Actualmente, as flores comestíveis enrique-
cem os menus de inúmeros restaurantes, de
carnes a pizzas ou de irresistíveis foie gras
até às sobremesas, estando já disponíveis
em caixinhas nas secções de legumes de
alguns super ou hipermercados. Não pense,
porém, que comprar flores para comer é o
mesmo que ir à florista em busca do mais
belo ramo para o centro da mesa de jantar.
Isto porque as flores são um pouco como os
cogumelos: há os deliciosos e inofensivos,
mas há também os venenosos muito prejudi-
ciais à nossa saúde - uma simples compara-
ção para a mesma consequência.
As flores que adquirimos numa florista são
cultivadas com a ajuda de produtos quími-
cos nefastos para qualquer um de nós, já as
comestíveis têm de ser compradas a produ-
tores especializados que respeitam os pro-
cessos adequados ao cultivo de produtos
alimentares.É igualmente importante ter pre-
sente que, da mesma forma que nem tudo o
que vem da terra é um bom alimento, tam-
bém não são todas as flores que podem vir
para o nosso prato, pois há flores cuja com-
posição apresenta princípios tóxicos e não
podem, de todo, ser usadas na alimentação.
O destino, para essas, é mesmo a jarra. Bons
exemplos são as violetas africanas, os cri-

sântemos ou os lírios. O fundamental é nun-
ca comprar sem perguntar a algum conhe-
cedor na matéria.Uma das espécies há mais
tempo utilizadas na cozinha são as rosas,
cujas pétalas são usadas em infusões ou
conservas, por exemplo, e que agora dão
um toque especial a todo o tipo de entradas,
pratos principais e sobremesas.

QUAIS ESCOLHERQUAIS ESCOLHERQUAIS ESCOLHERQUAIS ESCOLHERQUAIS ESCOLHER
Primeiro deve definir para que fim as vai uti-
lizar, depois tem de se familiarizar com al-
gumas das mais comuns, tornando-se co-
nhecedor das espécies. Por fim, basta dei-
xar a imaginação trabalhar: aromatizar vi-
nagres e azeites; em saladas, deixando-as
ainda mais coloridas e apetitosas ou em
cubos de gelo (coloque a flor dentro de uten-
sílios para fazer cubos de gelo e cubra com
água, leve ao congelador e retire na hora
de servir)... não há limites! Deixamos alguns
exemplos e dicas de utilização:
LavandaLavandaLavandaLavandaLavanda - É ideal para chá, biscoitos, bo-
los, cheesecakes, gelados, geleias, tortas,
molhos;
VioletaVioletaVioletaVioletaVioleta - É perfeita para adicionar a uma
larga variedade de alimentos, ao mesmo
tempo que serve de elemento decorativo.
Com esta flor pode fazer-se chá, bolos, doce,

Flores
comestíveis

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃO
Cortar o atum em pequenos cubos. Juntar e misturar numa
taça de vidro o atum, cebola picada, cebolinho, sumo e raspa
de laranja, rosmaninho, metade do azeite e clara de ovo bem
batida. Cobrir com película aderente e deixar a marinar no
frio durante 2H. Descascar e pelar as laranjas, retirando os
gomos em “supremos”. Reservar. Formar em 4 hamburguers.
Cozinhar numa frigideira anti-aderente até que fiquem bem
tostados. Servir os hamburguers guarnecidos com os amo-
res-perfeitos e os supremos de laranja, condimentando com
a flor de sal, a pimenta do moinho e um fio de azeite virgem
extra.

CHEF ANDRÉ MAGALHÃES.
CLUBE DE JORNALISTAS. LISBOA

> > > > >

INGREDIENTES
4 pessoas
700g de atum; 1 cebolinha pequena picada; um
molho de cebolinho picado; sumo e raspa de 1
laranja; 2 laranjas grandes; 1 colher de chá de
folhas de rosmaninho; 5cl de azeite virgem ex-
tra; 1 clara de ovo; flor de sal e pimenta preta
moída; q.b. de amores-perfeitos.

HAMBURGUER DE ATUM, AMORES PERFEITOS E ROSMANINHO

perfumar saladas, dar cor a cocktails;
Pétalas de rosaPétalas de rosaPétalas de rosaPétalas de rosaPétalas de rosa - São famosas pelos seus
usos culinários, essencialmente em xaro-
pes, decorações ou coberturas, gelados,
guarnições, geleias, decoração, cristaliza-
das, permitindo um total uso da imagina-
ção;
AmorAmorAmorAmorAmor-Per-Per-Per-Per-Perfeitofeitofeitofeitofeito - Flor delicada, é boa para
juntar a saladas, flutuar na sopa, decorar
sobremesas, servir de guarnição, enrique-
cer saladas de frutas e aromatizar, por exem-
plo;
CravoCravoCravoCravoCravo - Tem um sabor doce, parecido com
o da noz-moscada, é ideal para usar em
saladas e em guarnições;
Capuchinha, ou Flor de NastúrcioCapuchinha, ou Flor de NastúrcioCapuchinha, ou Flor de NastúrcioCapuchinha, ou Flor de NastúrcioCapuchinha, ou Flor de Nastúrcio -
Muito decorativa, de gosto levemente pican-
te e rica em vitamina C, combina na perfei-
ção com saladas;
CalêndulaCalêndulaCalêndulaCalêndulaCalêndula - Usada na cozinha já desde a
Idade Média, vê agora as suas pétalas enri-
quecerem saladas, crepes ou o arroz, em
substituição do açafrão;
Begónia, TBegónia, TBegónia, TBegónia, TBegónia, Tulipa, Alfazema e Gerânioulipa, Alfazema e Gerânioulipa, Alfazema e Gerânioulipa, Alfazema e Gerânioulipa, Alfazema e Gerânio
- São também populares entre aqueles que
gostam de enriquecer as suas receitas com
flores comestíveis, variando as suas utiliza-
ções consoante a imaginação e a experi-
ência dos cozinheiros.
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>>> saúde
Cristina Oliveira [Farmacêutica]

Acidentes, mais graves ou mais leves, acon-
tecem frequentemente. Não devemos preo-
cupar-nos em demasia com a possibilidade
de acontecer connosco ou ao nosso lado,
mas é conveniente sabermos como agir em
situação de emergência. Muitas vezes a de-
mora de medidas adequadas, diagnóstico e
terapêutica pode levar a consequências gra-
ves para a vítima.Portugal tem, desde 1981,
um Sistema Integrado de Emergência Médi-
ca (SIEM) cujo objectivo é garantir a pronta e
correcta prestação de assistência às vítimas
de acidente ou doença súbita, assim como
catástrofes. Dele fazem parte integrante en-
tidades como a GNR, PSP, Bombeiros, Cruz
Vermelha Portuguesa, INEM, Hospitais, e
Centros de Saúde.O Instituto Nacional de
Emergência Médica (INEM) é o organismo
do Ministério da Saúde responsável por co-
ordenar o funcionamento, no território de Por-
tugal Continental, de um Sistema Integrado
de Emergência Médica. O SIEM é represen-
tado tradicionalmente pela estrela da vida,
com 6 pontas, as quais representam cada
uma das fases que constituem um ciclo com-
pleto de acções em termos de emergência
médica: Detecção;  Alerta; Pré-Socorro; So-
corro; Transporte; Tratamento Hospitalar.
Todos nós, cidadãos, somos peças impor-
tantes desta engrenagem. A nossa actuação
pode fazer a diferença levando a uma res-
posta mais rápida e mais eficaz! A nossa co-
laboração é fundamental!

DETECÇÃODETECÇÃODETECÇÃODETECÇÃODETECÇÃO
Corresponde ao momento em que alguém
se apercebe da existência de uma situação
de emergência médica, para a qual é ne-
cessário socorro de modo a minimizar o
agravamento da situação.Deve agir-se o
mais rapidamente possível, sendo importan-
te garantir a protecção da vítima e de quem
a socorre, assim como a segurança do lo-
cal de modo a evitar que situações mais
graves possam acontecer. Por exemplo, se
a vítima tiver sido atropelada e estiver caída
no meio da rua numa posição passível de
voltar a ser atropelada, deve colocar-se um
carro com os quatro piscas à sua frente de
modo a proteger o local. Outro exemplo é o
caso da vítima se encontrar em hipotermia,
sendo aconselhável colocar uma manta
sobre o seu corpo para a aquecer.Antes de
tentar agir, deve dar-se o alerta.

ALERALERALERALERALERTTTTTAAAAA
Pedir ajuda e socorro a quem passa é im-
portante, pois pode encontrar-se na zona
alguém com qualificações suficientes para
ajudar.O número europeu de socorro é o
112, e funciona 24 horas por dia. Antes de
ligar este número, de modo a melhorar a
rapidez e eficiência da resposta, é essenci-
al garantir que se encontra de posse das
seguintes informações: O quê?O quê?O quê?O quê?O quê? Tipo de
ocorrência (acidente, doença súbita, etc.);
Quem?Quem?Quem?Quem?Quem? Número e estado das vítimas, ida-
de, sexo…; Onde?Onde?Onde?Onde?Onde? Localização exacta,
com pontos de referência facilitadores, nº
de telefone para contacto, caso seja neces-
sário, existência de qualquer situação que
possa exigir a disponibilidade de meios
especializados para o local (libertação de
gases, perigo de incêndio, etc.)eQuanto ao
Estado da vítima, é importante verificar se
se encontra consciente ou inconsciente, se
respira, se tem pulsação normal, se há pre-
sença de hemorragias externas. No caso
da vítima se encontrar consciente deve ten-
tar-se perceber se a vítima consegue ver e
sentir, e se reage a estímulos verbais, se
consegue ter um discurso coerente.É muito
importante o modo como vai ser descrita a
situação ao telefone, pois é a partir dessa
descrição que vai ser decidido o envio para
o local de socorro não medicalizado ou so-
corro medicalizado.O Socorro não
medicalizado corresponde ao envio de
ambulâncias com pelo menos 2 tripulantes,
dos quais pelo menos um deve ter o curso
de Tripulante de Ambulância de Socorro
(TAS).O socorro medicalizado corresponde
aquele socorro em que existe pelo menos
um médico na tripulação. Podemos ter as
viaturas médicas de emergência e reani-
mação (VMER) ou os helicópteros de emer-
gência médica (Helis). São os hospitais que
viabilizam este socorro medicalizado
disponibilizando os médicos e enfermeiros
aos quais é dada a adequada formação.

PRÉ-SOCORROPRÉ-SOCORROPRÉ-SOCORROPRÉ-SOCORROPRÉ-SOCORRO
Durante a conversa telefónica, e em função
dos dados apresentados, ser-lhe-ão
fornecidas indicações de como proceder
para apoiar a vítima enquanto não chega
ajuda especializada. Deve cumprir-se todas
as indicações dadas.Quando se trata de
acidentes com traumatismos, e sempre que

não haja risco de incêndio, não é conveni-
ente mexer na vítima ou movê-la.

SOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORRO
O Socorro é prestado por ambulâncias, vi-
aturas de emergência médica e reanima-
ção, helicópetros de emergência médica,
motociclos de emergência, ou viaturas de
intervenção em catástrofe.Quando chega
a ajuda especializada, deve responder-se
a todas as perguntas colocadas, e deixar-
se a área livre para acção dos
profissionais.É efectuado um diagnóstico
preliminar e são iniciadas actividades de
tratamento de modo a melhorar o estado
da vítima ou evitar a sua evolução para si-
tuações ainda mais negativas.Por vezes, o
problema consegue ser resolvido no local,
não sendo necessário passar à fase se-
guinte do sistema.

TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE
Após a estabilização da vítima no local (sem-
pre que possível), transporta-se a vítima até
à unidade de saúde mais próxima que te-
nha capacidade de resposta para o trata-
mento em questão.Durante o transporte são
garantidos à vítima todos os cuidados de
emergência continuados necessários, as-
sim como o acompanhamento de pessoal
especializado

TRATRATRATRATRATTTTTAMENTO HOSPITAMENTO HOSPITAMENTO HOSPITAMENTO HOSPITAMENTO HOSPITALARALARALARALARALAR
Corresponde à fase final do ciclo, na qual a
vítima já se encontra na unidade de saúde
e são efectuados todos os esforços para a
tratar. É feito um diagnóstico, e são activados
todos os meios de tratamento indicados à
situação médica da vítima.
“Fazer o bem é o mais suave prazer que“Fazer o bem é o mais suave prazer que“Fazer o bem é o mais suave prazer que“Fazer o bem é o mais suave prazer que“Fazer o bem é o mais suave prazer que
se pode experimentarse pode experimentarse pode experimentarse pode experimentarse pode experimentar.”.”.”.”.” (Henri Amiel)

Noções básicas de
primeiros socorros

”As Grandes oportunidades para
ajudar aos outros raramente aparecem,

mas as pequenas rodeiam-nos todos
os dias.” (Sally Koch)
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>>> beleza

Como todos saberão, a pele é o maior ór-
gão do corpo humano e tem a função de
proteger o nosso organismo das agressões
externas como o frio, os raios solares, o ca-
lor e atritos de origem diversa. Por isso, é
fundamental ter cuidados especiais com a
pele ao longo de toda a nossa vida.
Além da limpeza diária feita com água e
sabonete ou com os diferentes leites de lim-
peza disponíveis no mercado, devem sem-
pre ser usados hidratantes para finalizar a
rotina de higiene. Mas é fundamental ter em
conta que cada pessoa tem um tipo de pele
diferente, merecendo, por isso, cuidados
adequados a cada um.
Peles delicadas são mais susceptíveis de
sofrer danos ou apresentar irritação devido
a agentes externos como a água do banho
quente, a poluição, o vento e o sol. Por isso,
é importante que os hidratantes para este tipo
de pele contenham propriedades anti-infla-
matórias e ofereçam protecção contra radi-
cais livres. Já peles muito secas estão mais
propensas a feridas e escamações. Para este
tipo de pele é importante fazer uma
hidratação mais profunda e intensa, deixan-
do-a macia e com uma aparência saudável.
A pele normal e seca também necessita de
atenção especial para que possa manter-
se bonita e saudável. Por outro lado, quem
tem a pele oleosa deve evitar lavar a cara
com água quente, pois isso estimula a pro-
dução de mais oleosidade. Este tipo de pele

Natacha Lima Reis

necessita de uma higienização maior, devi-
do ao excesso de gordura produzida pela
própria pele, e responde melhor a produtos
em forma de gel, gel espumante e sabonete
líquido.
E como saber ao certo qual é o nosso tipo de
pele? De acordo com a Sociedade Portugue-
sa de Dermatologia e Venereologia (SPDV),
para o descobrirmos podemos utilizar “um
método simples, mas correcto, avaliando a
quantidade de secreção sebácea (sebo/óleo)
produzida pela pele do nariz após a lava-
gem/limpeza matinal”. Esta avaliação pode
ser feita passando o dedo pelo dorso do na-
riz em diferentes alturas do dia. “Assim, se
sentir pele seca e descamativa, ao longo do
dia, até cerca das 17 horas, a pele da face é
muito seca; se pelas 17 horas não houver
descamação, mas não tiver sebo, é um tipo
de pele seca; se houver produção ligeira de
sebo por essa hora, a pele é normal, mista
ou combinada; se pelo meio-dia a pele esti-
ver oleosa, é um tipo de pele oleosa; final-
mente, se houver oleosidade uma hora após
a lavagem, tem então um tipo de pele muito
oleosa”, lê-se no site da SPDV.
É fundamental dar ouvidos às recomendações
dos profissionais de saúde no que toca às
necessidades da pele ao longo de todo o ano,
devendo cada um procurar em farmácias ou
lojas especializadas o hidratante que melhor
se adequa ao seu tipo. Hidratar é manter o
equilíbrio hídrico da pele, devolvendo-lhe a

humidade perdida. Ao fazer isto, o aspecto
juvenil da pele vai sendo prolongado.
Embora as pessoas estejam mais sensibili-
zadas para os cuidados a ter com a pele
durante o Verão, altura em que o vento e o
sol a desidratam com facilidade, é também
importante ter em mente que, durante o In-
verno, a humidade relativa do ar normalmen-
te cai e começamos a perder água para o
ambiente. Isto torna a pele mais ressequi-
da, pelo que nesta altura devemos redobrar

os cuidados com uma hidratação diária.
A hidratação da pele é favorecida por medi-
das como beber água em jejum pela ma-
nhã e durante o resto do dia, evitar banhos
quentes e demorados e o abuso do sol, fa-
zer uma dieta rica em frutas e verduras e o
uso diário de hidratantes adequados. É tam-
bém importante saber que podemos hidratar
e proteger a pele ao mesmo tempo, usando
hidratantes que contêm factor de protecção
contra os raios solares.

A importância de
hidratar a pele

A pele é o órgão que nos protege das agressões externas e
merece ser cuidada com a máxima atenção. Além da limpeza

diária, é fundamental hidratá-la, devendo cada um usar os
produtos que melhor se adequem ao seu tipo de pele. Hidratar

a pele é prolongar a sua saúde e um passo fundamental para
manter um aspecto jovem.
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José Luís Ribeiro

>>> desporto

A Associação de Ciclismo do Minho (ACM)
lançou o manifesto «Jogo Limpo», um com-
promisso público em defesa da ética
desportiva e contra o doping, que advoga o
desporto como uma escola de virtudes onde
devem imperar princípios e valores como a
ética, a honestidade, o espírito e a verdade
desportiva.
O manifesto nacional, lançado com o apoio
da Federação Portuguesa de Ciclismo
(FPC), pode ser subscrito em www.acm.pt
ou através de formulários, sendo as assina-
turas posteriormente entregues a diversas
entidades oficiais.
Entre os primeiros subscritores do manifes-
to constam Vicente Moura (presidente do
Comité Olímpico de Portugal), os presiden-
tes das federações de ciclismo, voleibol,
triatlo, karaté e desporto universitário, os go-
vernadores civis de Braga e Viana do Cas-
telo, Alves Barbosa, Joaquim Gomes,
Delmino Pereira, Mário Wilson, Manolo Vidal,
Neno, João Lagos, os jornalistas Miguel
Barroso, Rui Santos, Carlos Raleiras, Mari-
nho Neves, Fernando Emílio e Miguel Car-
valho, entre outros.
Na apresentação pública do documento, o
presidente da ACM, José Luís Ribeiro, sali-
entou que “este não é um manifesto apenas
do ciclismo, é um manifesto do desporto” e
recordou que o doping “não se cinge à prá-
tica desportiva de competição nem a ne-
nhuma modalidade em particular”. “Deplo-
ravelmente, o jogo sujo tem ferido a essên-
cia do desporto, originando uma imensa
descrença que mina a continuidade do sis-
tema desportivo e põe em perigo a saúde
pública”, acrescentou. No caso particular
do ciclismo nacional, o responsável defen-
deu que é “fundamental lembrar ao País que
há gente muito séria que não merece, nem
pode, continuar a ser prejudicada por aque-
les que, violando a ética desportiva, têm
posto em causa o seu trabalho”.
A Direcção da Associação de Ciclismo do
Minho felicitou, entretanto, a FPC e a Liberty
Seguros pela celebração de um protocolo
de cooperação que assenta em princípios
de ética desportiva e da protecção dos no-
vos talentos envolvidos nas selecções na-
cionais de ciclismo. O protocolo prevê a
criação da «Caderneta de Saúde Liberty
Seguros», um “passaporte biológico” que
monitorizará os valores fisiológicos de to-
dos os corredores potencialmente
seleccionáveis, desde o escalão de cade-
tes até aos sub-23.

Associação
de Ciclismo do Minho
quer «jogo limpo»

ACM APOSTACM APOSTACM APOSTACM APOSTACM APOSTA FORA FORA FORA FORA FORTE EM 2010TE EM 2010TE EM 2010TE EM 2010TE EM 2010
A ACM vai promover, ao longo de todo o
ano, 57 actividades desportivas das di-
versas vertentes do ciclismo. Num total
de 77 dias serão organizadas competi-
ções de ciclismo de estrada, BTT e Trial
B ike,  ass im como passeios de
cicloturismo (BTT e estrada). O anunci-
ado regresso do Grande Prémio do
Minho, a organização das Voltas a Por-
tugal de cadetes e de juniores, o Cam-
peonato Nacional de Trial Bike e duas
provas nacionais de cadetes e juniores

são algumas das novidades do calen-
dário desportivo da Associação de Ci-
clismo do Minho para a época de 2010.
Os calendários de BTT e de Ciclismo
para Todos (cicloturismo, BTT e estra-
da) também surgem com novidades.
O calendário de ciclismo de estrada,
com 28 dias de actividade previstos, ar-
ranca já a 14 de Março, em Fafe, com a
prova nacional de abertura para o esca-
lão de cadetes, realizando-se no dia 28
do mesmo mês, em Esposende, o Troféu
Cecetm para escolas,  cadetes e

juniores. Destaque também para o 28º
Grande Prémio do Minho, cuja realiza-
ção depende ainda de viabilização fi-
nanceira, e deverá decorrer de 17 a 20
de Junho.
Perante o êxito da realização do «Bike
Tour – Dia Um de Portugal» – o primeiro
grande passeio de bicicleta organizado
pela ACM –, a iniciativa será reeditada
em Guimarães no dia 24 de Junho, vi-
sando incentivar a prática desportiva e
assinalar uma importante data histórica,
a Batalha de São Mamede de 1128.
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Peixes . 20/02 a 20/03
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: Surpreenda a pessoa amada e ex-
presse os seus desejos para o futuro, será
um período de alegria e partilha.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Tenha confiança nos seus co-
nhecimentos, mas tenha cuidado ao
partilhá-los com os colegas para não criar
constrangimentos.
Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde: Momento de grande tensão e ner-
vosismo, tente relaxar e praticar mais exer-
cício físico.

CARNEIRO . 21/03 A 20/04CARNEIRO . 21/03 A 20/04CARNEIRO . 21/03 A 20/04CARNEIRO . 21/03 A 20/04CARNEIRO . 21/03 A 20/04
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: A harmonia do casal está em perigo,
evite discussões e aprenda a perdoar.
TTTTTrabalho: rabalho: rabalho: rabalho: rabalho: Não corra riscos e partilhe os
seus problemas com os colegas, juntos che-
garão à solução sem interferir no ritmo de
trabalho e produtividade.
Saúde: Saúde: Saúde: Saúde: Saúde: Alimente-se bem e beba muita
água, prefira alimentos saudáveis e estará
em equilíbrio.

TOURO . 21/04 A 21/05TOURO . 21/04 A 21/05TOURO . 21/04 A 21/05TOURO . 21/04 A 21/05TOURO . 21/04 A 21/05
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: Vai aparecer alguém interessante na
sua vida, compreenda a sua existência e
comece por cultivar uma linda amizade.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Valorize a experiência dos mais
velhos, construa o caminho passo-a-passo
e irá conquistar mais reconhecimento na
sua profissão.
Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde: Previna-se dos problemas respira-
tórios e as alergias, prefira as vitaminas,
especialmente a C.

GÉMEOS . 23/05 A 21/06GÉMEOS . 23/05 A 21/06GÉMEOS . 23/05 A 21/06GÉMEOS . 23/05 A 21/06GÉMEOS . 23/05 A 21/06
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: Vai reconquistar um velho amor ou
retomar uma relação recente, desta vez não
corra riscos e estime a relação.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Renove o seu ambiente de tra-
balho, novas energias vão criar mais renta-
bilidade e facilitarão decisões importantes.
Saúde: Saúde: Saúde: Saúde: Saúde: A sua forma física estará num bom
momento, durma mais uma hora e aumente
o consumo de leite e iogurtes.

CARANGUEJO . 22/06 A 23/07CARANGUEJO . 22/06 A 23/07CARANGUEJO . 22/06 A 23/07CARANGUEJO . 22/06 A 23/07CARANGUEJO . 22/06 A 23/07
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: Mantenha os pés na terra e não se
deixe influenciar, há alguém conhecido que
lhe vai proporcionar momentos de grande
felicidade.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Vai sentir algum desalento mas
conseguirá ultrapassar esta fase apesar de
um ambiente de trabalho menos favorável.
Prepare-se para uma viagem.
Saúde: Saúde: Saúde: Saúde: Saúde: Tente fazer dieta e descanse um
pouco mais para não acumular stresse.

LEÃO . 24/07 A 23/08LEÃO . 24/07 A 23/08LEÃO . 24/07 A 23/08LEÃO . 24/07 A 23/08LEÃO . 24/07 A 23/08
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: A pessoa amada vai passar por uma
fase de maior fragilidade, use o seu poder
de conquista para lhe transmitir mais confi-
ança.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Metas mais ambiciosas serão
impostas, avalie os riscos e aproveite a opor-
tunidade para brilhar, as mudanças serão
positivas.
Saúde: Saúde: Saúde: Saúde: Saúde: Dedique mais tempo ao seu corpo
e mente, poderá ter alguns problemas de
pele.

>>> horóscopo

VIRGEM . 24/08 A 23/09VIRGEM . 24/08 A 23/09VIRGEM . 24/08 A 23/09VIRGEM . 24/08 A 23/09VIRGEM . 24/08 A 23/09
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: Não se deixe vencer pela preguiça,
tire uns dias para namorar, faça uma peque-
na viagem.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: A tensão nervosa faz com que
sinta que todos estão contra si, procure a
origem do problema serenamente e ultra-
passará esta fase com êxito.
Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde: Elimine as gorduras da sua dieta
diária, verifique as tensões e evite esforços.

BALANÇA . 24/09 A 22/10BALANÇA . 24/09 A 22/10BALANÇA . 24/09 A 22/10BALANÇA . 24/09 A 22/10BALANÇA . 24/09 A 22/10
Amor: Amor: Amor: Amor: Amor: Poderá haver injustiças com a pes-
soa amada, tenha atenção pois a sua ener-
gia positiva poderá ser muito importante
para restabelecer a harmonia e consolidar
a relação.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Altura para tomar decisões im-
portantes com astúcia e inteligência, pense
com calma e encontrará as melhores solu-
ções. Será um desafio ao seu
profissionalismo.
Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde: Estará em boa forma, tenha cuida-
do com as mudanças de temperatura.

ESCORPIÃO . 23/10 A 22/11ESCORPIÃO . 23/10 A 22/11ESCORPIÃO . 23/10 A 22/11ESCORPIÃO . 23/10 A 22/11ESCORPIÃO . 23/10 A 22/11
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: Um novo amor está no seu horizon-
te, será um periodo pleno de entusiasmo e
sintonia.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Pode cometer grandes erros se
não mantiver a atenção, use e abuse dos
seus talentos e colabore com os colegas.
Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde: Vá ao dentista, corre riscos de ter
dores de dentes. Beba mais água e hidrate
bem a pele.

SAGITÁRIO .  23/11 A 21/12SAGITÁRIO .  23/11 A 21/12SAGITÁRIO .  23/11 A 21/12SAGITÁRIO .  23/11 A 21/12SAGITÁRIO .  23/11 A 21/12
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: Chamará a atenção da pessoa ama-
da pela sua elegância, estimule as suas fan-
tasias.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Conseguirá levar a cabo uma
tarefa muito complexa e o resultado será
reconhecido pelo seu chefe.
Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde: O seu estado físico respira ener-
gia, desfrute em pleno.

CAPRICÓRNIO . 22/12 A 20/01CAPRICÓRNIO . 22/12 A 20/01CAPRICÓRNIO . 22/12 A 20/01CAPRICÓRNIO . 22/12 A 20/01CAPRICÓRNIO . 22/12 A 20/01
Amor: Amor: Amor: Amor: Amor: Espere o momento mais oportuno
para renovar o amor e por fim encontrará a
harmonia. Não dê atenção aos ciúmes e
pratique um diálogo mais aberto.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: O seu empenho trará os resulta-
dos esperados, confie nas suas capacida-
des e termine aquela tarefa que estava em
stand-by.
Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde: Não coma demasiado e tenha cui-
dado com o estômago, dedique mais tempo
a actividades ao ar livre.

AQUÁRIO . 21/01 A 19/02AQUÁRIO . 21/01 A 19/02AQUÁRIO . 21/01 A 19/02AQUÁRIO . 21/01 A 19/02AQUÁRIO . 21/01 A 19/02
Amor:Amor:Amor:Amor:Amor: Uma grande energia positiva fará
atrair uma pessoa fascinante.
TTTTTrabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho: Reorganize-se, é o momento ide-
al para ser mais tolerante com os colegas e
acabar com incompreensões que podem
levar à falta de sucesso.
Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde: Preocupe-se menos com os outros
e mais consigo, seja mais optimista e evita-
rá a falta de ânimo.

Março.
Abril

São Peixes:São Peixes:São Peixes:São Peixes:São Peixes: Bruce Willis, Cindy
Crawford, Eva Herzigova, John Bon Jovi,
Drew Barrymore, Lisa Minelli, Sharon
Stone.

São Carneiro:São Carneiro:São Carneiro:São Carneiro:São Carneiro: António Fagundes,
Roberto Carlos, Sarah Jessica Parker.




