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como é tradicional, todos os anos no dia 1 de dezembro, colaboradores da 
ArrIvA juntaram-se numa festa organizada pelos membros de diversas 
áreas profissionais e áreas geográficas da empresa, contando obviamente 
com colegas dos TUG e TUF. na Quinta vila marita viveu-se um dia 
excecional com muita alegria.
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desde o dia 12 de novembro que, em caráter experimental, os 
tug - transurbanos de guimarães passaram a servir o Cemitério 
de monchique. este serviço efetua-se apenas aos sábados 
nos seguintes horários: saída do autocarro às 9:30h do Largo 
república do Brasil, regressando do Cemitério de monchique 
pelas 11:00h. o Percurso é o mesmo das Linhas 51/52 até à 
rotunda que dá acesso à Penha, seguindo depois em direção ao 
Cemitério de monchique pela rua dr. José Augusto da silva e dr. 
Capitão salgueiro maia.

terminadas as obras de requalificação do centro da cidade, os 
transportes urbanos de guimarães sofreram alterações de 
terminais e percursos em algumas das suas linhas. As linhas 
afetadas serão as seguintes:
Linha 11 – Alteração de  terminais
Linha 12 – Alteração de terminais e Percurso
Linha 32 –  Alteração de terminais e Percurso
Linha 33 – Alteração de terminais e percurso
Linha 61 – Alteração de terminais, Percurso e Horários
Linha 62 – Alteração de terminais e Percurso
Linha 71 – Alteração de Percurso
Para mais informações consulte os postos de atendimento 
tug ou em www.tug.com.pt.

A ArrivA e a optimus firmaram um acordo que visa disponibilizar 
a melhor solução de telecomunicações móveis para os seus 
colaboradores, acordo este em que se inclui também as suas 
famílias. A oferta para colaboradores e familiares é uma forma 
inovadora e fácil de motivação através de benefícios em 
telecomunicações. As soluções desta oferta são adaptáveis 
aos diferentes perfis e necessidades de utilização, colocando à 
disposição dos colaboradores e familiares da ArrivA a melhor 
opção disponível para este tipo de serviços. Podem beneficiar 
até quatro familiares havendo duas variantes com valores para 
o serviço a partir de 6,15 euros mensais, incluindo tráfego 
ilimitado entre o colaborador e a família e custos reduzidos em 
comunicação com outros números optimus ou outras redes, 
incluindo a fixa. Com a implementação desta solução a ArrivA 
aplica uma importante medida, com vista ao reforço dos benefícios 
que disponibiliza aos seus colaboradores.

Cemitério de 
Monchique

Alterações 

Acordo ARRIVA 
& Optimus 

A grand Central railway é uma empresa de caminho de ferro independente que opera naquilo que em inglaterra se 
chama east Coast Line. opera duas linhas para Londres, tendo uma origem em Bradford e outra em sunderland.
iniciou as suas operações em 18 de dezembro de 2007, precisamente com o serviço de sunderland para a estação 
de Kings Cross em Londres. em 23 de maio de 2010 uma nova linha foi introduzida ligando Londres a doncaster.
só por si, o serviço das duas linhas da grand Central garantem, pelo menos, 700.000 clientes por ano.
no passado dia 4 de novembro, a ArrivA anunciou a aquisição desta excelente empresa de caminho de ferro. 
Assim a grand Central junta-se ao mundo ferroviário da ArrivA no reino unido, a CrossCountry, Arriva trains 
Wales bem como no “franchise” da Chiltern railways e na parceria na operação do London overgroud.
o serviço da grand Central na forma como funciona demarca-se até ao momento dos restantes, por ser operado 
numa forma menos comum. em vez da tradicional bilheteira, os bilhetes ou se compram nos balcões de informação 
turística dos caminhos de ferro, em qualquer estação principal de Londres, ou diretamente no comboio ao inspetor 
que faz também serviço de cobrança.
o serviço de alimentação a bordo é ao nível dos melhores operadores valendo absolutamente a pena aproveitar os 
serviços da manhã para um excelente pequeno-almoço na carruagem “A”. os comboios são identificados por nomes 
de relevo no meio ferroviário.
o serviço em si beneficia os utilizadores que por preços vantajosos podem, por exemplo, fazer o percurso entre 
Londres e York, mais de trezentos quilómetros em uma hora e quarenta e cinco minutos. estamos, por isso, a falar 
num percurso maior que do Porto a Lisboa em menos de metade do tempo.

outros serviços de caminho de ferro operados pela ArrIvA no reino Unido
A Chiltern railways é um operador ferroviário criado em 1996 depois da privatização dos caminhos de ferro no reino 
unido. esta empresa é detentora da linha principal que liga a estação de marylebone em Londres a Aylesbury, bem 
como a Birmingham snow Hill. em 2002 a empresa ganhou a concessão destas linhas por vinte anos garantindo na 
altura os diversos investimentos que eram necessários para assegurar os serviços dentro dos termos da concessão.
A operação acabou por ser “absovida” em 2008 pela Laing rail que, entretanto, seria adquirida pela dB, deutsh 
Bahn, que depois com a aquisição da ArrivA transfere a sua gestão para a ArrivA uK trains.
o London overgroud, tambem chamado de LoroL, foi criado em 2007 com o nome de mtr Laing, já que era um 
trabalho conjunto da associação da mtr com a Laing rail. A Laing era já detentora da atrás referida Chiltern rail.
em dezembro desse mesmo ano o Hamnderson group, “casa mãe” da Laing rail, anuncia a intenção de vender a 
empresa incluindo todas a suas participadas. A dB compra-a em abril de 2008. o London overgroud é um sistema 
de comboio muito idêntico ao metro, utilizando comboios ligeiros em linhas que foram reativadas ou adaptadas à 
sua operação. Ligam fundamentalmente as áreas de proximidade à cidade de Londres, sendo responsáveis o ano 
passado por quase um bilião de viagens. entretanto, a dB passou a gestão do serviço para a ArrivA uK trains, 
continuando essa administração a ser partilhada em “join venture” com a mtr o operador do metro de Hong Kong.
estes serviços vieram juntar-se a outros que já eram operados para ArrivA. 
A ArrivA train Wales, que opera a maior parte dos serviços ferroviários no País de gales, o Cross Country que, 
desde 11 de novembro de 2007, opera diversas linhas entre inglaterra e a escócia, um serviço antes operado pela 
virgin trains.
falta referir uma outra empresa que, juntamente com as já mencionadas neste artigo, o tyne & Wear metro, fazia 
parte os serviços da dB no reino unido. também esta passou a ser gerida pela ArrivA uK trains. o serviço, 
vulgarmente conhecido localmente por metro, serve a cidade de newcastle e foi considerado na altura, em 1980, o 
primeiro “metro ligeiro” do reino unido. é hoje o serviço de “metro” mais rentável do reino unido depois de Londres, 
com mais de cem mil clientes diários. 
também nesta área de transporte, o ferroviário, a ArrivA pode sentir-se orgulhosa quer pela dimensão do serviço 
operado, quer pela reconhecida qualidade do serviço prestado. 

GRAND CENTRAL RAILWAY 
adquirida pela ARRIVA
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Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,

estamos na quadra de natal do ano de 2011.

Chegados a esta altura do ano quase todos nós aproveitamos para refletir sobre o que aconteceu durante o ano, o que correu bem e o que 

correu menos bem, o que conseguimos realizar e aquilo em que falhamos quando comparado com as nossas intenções do início desse 

mesmo ano.

no caso particular do ano de 2011 terá, muito provavelmente, havido inúmeras situações em que as intenções não se tornaram realidades 

devido aos fortes constrangimentos que a situação económica a nível mundial - mas mormente a europeia - tem provocado na vida das 

pessoas e das empresas.

outras haverá em que essa mesma crise apenas serviu de desculpa para a não realização dos objetivos inicialmente definidos.

Haverá também muitos casos de sucesso, em que não só os objetivos se realizaram como as pessoas conseguiram ainda outras boas 

realizações para além das que inicialmente tinham previsto.

natal é, também, normalmente tempo de maior dedicação e atenção ao nosso semelhante, de harmonia e de esperança.

tendo consciência – como devemos ter – que a situação que nos rodeia é muito difícil, que os nossos parceiros comunitários que 

tradicionalmente vinham apoiando o desenvolvimento do nosso País, enfrentam eles próprios também problemas muito difíceis de 

solucionar e que ninguém esperaria ver acontecer há muito pouco tempo atrás, devemos dar atenção especial às boas oportunidades que 

possam surgir e, baseados numa atitude positiva, não perdermos a oportunidade de ajudar os outros, em especial aqueles que realmente 

não podem e os que, querendo, não encontram oportunidades mas não cruzam os braços e não desistem de as procurar.

natal é tempo de vida renovada!

esta é a edição número 25 do seu ArrivA Jornal, o que significa que há já 5 anos que marcamos regularmente presença junto de si, caro 

leitor e amigo, para lhe darmos notícias sobre a nossa empresa mas também informação de outras coisas que julgamos interessantes.

usando este meio fomos ao longo do ano transmitindo notícias do que mais relevante se ia fazendo na empresa e é revendo essas 

atividades que podemos dizer com segurança que, apesar dos constrangimentos já atrás referidos, devido à ação das pessoas que 

compõem os seus recursos humanos, a empresa chegou ao final do ano ainda mais estruturada e fortalecida.

estivemos, assim, sempre atentos às oportunidades e consolidamos bases para o futuro, tendo consciência que fizemos - bem-feita - a 

nossa parte do trabalho nesta missão coletiva de superação das dificuldades.

A nossa ação em 2011 foi também uma ação de preparação do futuro; assim é com muito prazer que estou em condições de afirmar que 

2012 será para as empresas do grupo Arriva Portugal mais um ano de consolidação e afirmação na liderança do mercado e que as boas 

novidades começarão a ser conhecidas logo nos primeiros dias do próximo ano.

desta forma, se interferências externas não vierem estragar o trabalho que laboriosamente temos vindo a construir, poderá o/a caro 

Leitor/a continuar a contar com a empresa como um parceiro seguro, estável e presente para ajudar na realização dos objetivos de cada 

um, seja ele cliente, fornecedor ou parte da nossa estrutura de recursos humanos.

Por iniciativa de um grupo de trabalhadores está agora a concretizar-se a formalização de uma associação de funcionários e reformados da 

empresa; esta associação que, estou seguro, terá também valências de solidariedade das quais todos se poderão vir a orgulhar no futuro, 

resulta de um desafio feito há alguns anos pela administração da empresa no decorrer de um convívio de natal e, também ela se insere na 

reação positiva às dificuldades, merecendo por isso o aplauso e os nossos votos de sucesso.

em conjunto cumpriremos a nossa parte para ajudar a região e o País nesta fase ainda mais difícil que se aproxima.

Como dizia no editorial correspondente do ano passado: 

“Precisamos todos de voltar a ganhar esperança e motivação pois só assim seremos capazes de superar a difícil situação em que 

vivemos no momento.”

Que, chegados ao fim o ano de 2012, possamos dizer que há reais perspetivas de um futuro bem melhor!

votos de um santo natal em 2011 e feliz 2012.

manuel santa cruz domingues basto oliveira

(Presidente da Comissão executiva da ArrivA Portugal)

Editorial

INFORMAÇÃO
os textos publicados no ArrIvA Jornal 
contemplam a utilização do novo acordo 

ortográfico da língua portuguesa.
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A procura permanente de novas soluções que possam beneficiar, quer os seus 
colaboradores, quer os clientes, levaram à celebração de um acordo entre 
ArrivA, os tug - transurbanos de guimarães e os tuf - transportes urbanos 
de famalicão e a Ami - Assistência médica integral. este é um acordo que 
favorece mais de 20 mil pessoas.
os colaboradores e detentores de passes de transporte daquelas três empresas 
passam a beneficiar de condições especiais no acesso a serviços de saúde, em 
qualquer das unidades da rede Ami.
As sinergias entre a rede Ami e as três empresas de transporte de passageiros 
visam a prestação de cuidados de saúde num regime de relacionamento 
preferencial, e em condições economicamente mais favoráveis, quer a todos os 
colaboradores das transportadoras e seus familiares, quer aos portadores de 
passes de transporte tug, tuf ou ArrivA.
o acordo pressupõe a atribuição gratuita do cartão Ami-go, que assegura 
descontos substanciais, aos colaboradores e familiares (cônjuges, descendentes 
de 1º grau) das três empresas em diversas áreas clínicas: consulta externa, 
urgência 24 h | 365 dias por ano, meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, 
internamento e cirurgia. os ascendentes 
beneficiam também de atenção especial no 
domínio dos cuidados geriátricos: os cuidados 
continuados e a residência sénior, na Ami - 
CliHotel ou no Camélia Hotel & Homes, 
estão também acessíveis com condições 
mais vantajosas.
Por sua vez, os detentores de passes de 
transporte beneficiam igualmente de descontos 
sobre a tabela de clientes particulares nas 
mesmas valências clínicas. Bastará para o efeito 
estarem na posse de título de transporte válido e 
atualizado.
Ao abrigo deste protocolo, ArrivA, tug e tuf 
passam também a referenciar os acidentados em 
trabalho para as unidades de saúde da 
rede Ami. •

Ser Cliente ou Funcionário 
ARRIvA, TUG e TUF 
tem mais vantagens

>>> marco antónio lindo
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o projeto “eu sou guimarães” tem por 
objetivo envolver a cidade através dos seus 
comerciantes das mais diversas áreas, pessoas 
que trabalham em hotéis, restaurantes ou 
cafés, taxistas, profissionais do ramo de aluguer 
de automóveis numa ação cuja finalidade é 
melhorar as práticas no atendimento ao público, 
bem como no acolhimento dos visitantes da 
Capital europeia da Cultura.
o projeto assenta na realização de um conjunto 
de ações de sensibilização e de formação. 
uma equipa especializada percorreu o Centro 
Histórico e as ruas adjacentes, oferecendo 
aos agentes locais sessões de formação, 
orientadas para a consolidação dos saberes já 
adquiridos no trato com os clientes e visitantes 
e para a aquisição de novas aptidões de 
interação.

As ações de formação, gratuitas, começaram 

a realizar-se no fim de agosto nas instalações 

da ACig, sob os temas “Capitais europeias da 

Cultura”, “História e Património na perspetiva do 

visitante”, “inovação e negócios” e “Populações 

especiais”.

foi no âmbito deste projeto que a fundação 

Cidade guimarães em colaboração com a 

ArrivA, convidou os seus colaboradores a 

participarem na ação “eu sou guimarães”. 

A setePés - consultoria e gestão cultural, 

deslocou-se às instalações da ArrivA onde 

decorreu esta animada ação, tendo os seus 

participantes ficado com uma noção mais 

clara daquilo que virá a ser a Capital europeia 

da Cultura e daquilo que podemos fazer para 

receber melhor quem nos visite. •

“Eu sou Guimarães” 
promove boas práticas 
de acolhimento

>>> marco antónio lindo
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Visita à Caetano BUs em depoimentos

“o Lean management é uma ferramenta de gestão 
originária do Japão e que o grupo Arriva reconhece 
que, sendo bem aplicada, é um precioso método para 
alcançar de forma mais simples e rápida a eliminação 
do desperdício e a eficiência dos processos. inserido 
no programa mais vasto “fit4growth” – que visa 
preparar o grupo nas várias vertentes para a eficiência 
como base de crescimento – decidiu-se implementar 
casos-modelo desta ferramenta de gestão.
A ArrivA Portugal, devido ao facto de ter nos 
seus quadros jovens muito qualificados e com 
a mente aberta à mudança, foi escolhida como 
uma dessas empresas a usar como caso-modelo 
o que, obviamente, nos deixa orgulhosos por ser 
um reconhecimento do bom trabalho que aqui tem 
sido desenvolvido. decorrido aproximadamente um 
ano após o arranque do processo, como resultado 
do trabalho, em reflexão permanente em grupo de 
pessoas, resultaram já uma série de ações com 
melhorias significativas dos processos produtivos, 
nomeadamente a nível oficinal.” 
Manuel Oliveira

“Apraz-me registar essa realidade e verificar a 
crescente adesão de colaboradores da ArrivA 
Portugal que, a cada momento, se mostram envolvidos 
em ações de melhoria contínua dos nossos processos. 
é esta, seguramente, uma das melhores formas 
de garantirmos a sustentabilidade da empresa no 
futuro. A visita à CaetanoBus, s.A. foi uma excelente 
oportunidade, no seguimento do trabalho que tem 
vindo a ser realizado na ArrivA Portugal, para 
acreditarmos que a implementação das metodologias 
“LeAn” concretiza uma vantagem competitiva, quer 
pela eliminação de desperdício, quer pelo enfoque 
que dá à criação de valor para todas as partes 
interessadas do negócio duma empresa. nos dias que 
correm, onde o desafio da mudança é diário, apenas 
as organizações que se adaptam com facilidade 
conseguem prosperar. Com esta visita ficou a certeza 
que isso apenas é possível através de uma gestão 
focada e monitorizada no desempenho com objetivos 
mobilizadores e motivação para melhoria contínua 
onde o “LeAn” é sem dúvida uma abordagem valiosa 
para alcançar esse desígnio.
Filipe Pereira

“o “Lean” orienta a visão das organizações nos 
seus processos de negócio, promovendo a melhoria 
contínua nos modelos de entrega de serviços centrada 
nos clientes. neste sentido, as tiC podem e devem 
desempenhar um papel fundamental na concretização 
dos objetivos, pois enquanto elemento mobilizador e 
catalisador de mudança, constituem a resposta certa 
para proporcionar uma maior flexibilidade, agilidade e 
sustentabilidade nos processos por via da inovação e 
da eficiência tecnológica.”
Fernando Cosme

“o valor no produto ou serviço que uma organização 
entrega ao cliente ou à sociedade determina a sua 
imagem e sustentabilidade. realizar esse valor de 
forma eficaz e com utilização eficiente dos recursos 
disponíveis é um desafio permanente do “Lean” que 
procura mobilizar a organização na sua realização sem 
desperdício porque este significa um prejuízo para 
todas as partes interessadas e um risco elevado de 
depreciação do trabalho.” 
Hermenegildo Pereira

o “LeAn” insere-se no programa “fit4growth”, 
como um dos vetores da estratégia de crescimento 
sustentado do grupo ArrivA. A abordagem “LeAn” 
significa agilizar a organização para responder a 
tempo às solicitações do mercado com melhores 
resultados para todas as partes interessadas e o 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, o 
que significa, uma orientação permanente para a 
eliminação do desperdício. 
A implementação do “LeAn” iniciou-se no grupo 
ArrivA nas operações da dinamarca e da suécia 
em 2008. em Portugal o projeto teve início em 
setembro 2010 focalizado no serviço de manutenção 
de viaturas na oficina da sede em guimarães.
o Projeto “LeAn” na ArrivA Portugal visa ser 
transversal a toda organização e procura reformular 
o modelo de gestão de negócio. Como suporte à 
implementação a direção decidiu estabelecer uma 
parceria com a HmCP – engenharia e Consultoria 
de gestão, Lda, entidade com competência 
reconhecida em projetos “LeAn” em vários setores 
de atividade.
o diagnóstico da primeira fase do Projeto 
determinou áreas prioritárias de intervenção 
aprofundadas pela análise conjunta na 
identificação de fatores chave de sucesso e dos 
constrangimentos existentes para na 2ª fase, a atual, 
formular propostas de “Lean management” com o 
objetivo de monitorizar o desempenho presente e 
futuro da organização através de indicadores de 
gestão utilizados pela organização, diariamente, nos 
processos de negócio e de gestão.
A manutenção de viaturas e o fornecimento do 
serviço ao Cliente foram considerados processos 
de intervenção prioritária, por serem determinantes 
nas respostas diárias da organização aos seus 
clientes e nos resultados que sustentam o negócio. 
As primeiras ações foram implementadas na oficina 
e Armazém de guimarães adotando diversas 
metodologias “LeAn” com ênfase na gestão visual, 
envolvendo todos os colaboradores, que aplica o 
seguinte princípio fundamental da melhoria para 
qualquer organização: “quando tornamos visíveis 
os problemas damos um passo importante para os 
resolvermos, em equipa, motivando e envolvendo 
os colaboradores na procura e implementação das 
soluções, eliminando o desperdício e valorizando 
as atividades e tarefas que acrescentam valor e 
melhoram os resultados com partilha do benefício”.  •

LEAN AP
apresentação
o Projeto “LeAn” na ArrivA Portugal tendo sido, 
desde o início, partilhado com outras empresas do 
grupo (suécia, dinamarca e itália) em encontros 
que se realizam periodicamente nos diferentes 
países e despertou o interesse do “ArrivA teAm 
eAn”, coordenado por tim valboell, com o convite 
à ArrivA Portugal para que organizasse o último 
encontro de demonstração, o qual se realizou 
nas nossas instalações de guimarães, no final de 
setembro.

VISUAL MANAGEMENT AP
ofiCina de GUimarães
este encontro permitiu a apresentação dos 
resultados in loco do nosso projeto “LeAn” e 
contemplou ainda uma visita de “Benchmarking 
LeAn” à CaetanoBus, s.A. (grupo salvador 
Caetano) onde as metodologias, aí implementadas 
desde 2005, foram apresentadas pelo Ceo – Jorge 
Pinto, pelo gestor de vendas e marketing, João 
Costa, e pelo Comercial do mercado nacional, 
Paulo gomes. o projeto “LeAn” na CaetanoBus, 
s.A. está implementado nas linhas de montagem 
de autocarros e logística interna de abastecimento, 
encontrando-se consolidado com resultados 
evidenciados na resposta da empresa ao mercado 
europeu, para o qual exporta 90% da sua produção.

O desafio “LEAN” 
na ARRIVA Portugal

>>> hermenegildo pereira
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>>> destaque

Com as temperaturas a descer, a Pista de gelo do espaço guimarães, centro comercial 
gerido pela multi mall management, vai ser o spot deste inverno. Coloque o gorro, as 
luvas, calce os patins e atreva-se a deslizar nesta grande pista até dia 29 de janeiro. Para 
iniciantes, experientes, miúdos e graúdos, na Pista de gelo do espaço guimarães a 
animação está garantida! o espaço guimarães quer proporcionar a todos os habitantes 
da região o melhor inverno de sempre! uma Pista de gelo, com 200m2, promete 
ser o programa perfeito para combater os dias cinzentos e desfrutar de momentos de 
grande diversão e convívio em família ou com amigos. Até dia 29 de janeiro ninguém vai 
querer perder a oportunidade de viver uma experiência única e testar os seus dotes de 
patinagem. e ninguém vai ter desculpa para não patinar, porque o espaço guimarães 
preparou promoções especiais para famílias, grupos, escolas e um cartão de fidelização. 
Para ter acesso a estas vantagens basta aceder à página do facebook ou ao Balcão de 
informações do espaço guimarães. A Pista de gelo do espaço guimarães funciona de 
segunda a sexta-feira, entre as 14h00 e as 22h00, e aos fins de semana e feriados em 
horário alargado das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 22h00.
na Pista de gelo do espaço guimarães, o inverno passa a brincar! •

Pista de Gelo 
do Espaço Guimarães
É a grande atração deste Inverno

p
U
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Como é tradicional, todos os anos no dia 1 de 
dezembro, colaboradores da ArrivA juntam-se 
em festa.
este convívio é organizado por uma comissão 
que conta com membros de diversas áreas 
profissionais e áreas geográficas da empresa, 
contando obviamente com colegas dos tug e 
tuf. A surpresa do dia ficou a cargo do eng.º 
dave Brown que veio de malta de propósito 
para poder estar presente.
os receios de um dia que se previa 
meteorologicamente chuvoso, foram adiados 
já que, embora com céu encoberto, a chuva 
apareceu só ao fim do dia.
Como tem sido habitual desde a abertura 
das instalações em Pinheiro, guimarães, os 
autocarros com os participantes convergem 
à sede da ArrivA Portugal, local onde todos 
se juntam. embora tivesse ocorrido a ideia 
de se fazer o pequeno-almoço no parque de 
merendas da Penha, atendendo ao frio, optou-
se pela sala de refeições da empresa, ficando 
a Penha reservada exclusivamente para a foto 
de grupo.

seguiu-se, então, aquela que é a parte alta de 
cada um dos encontros que é a festa em si. o 
local escolhido pela organização foi a Quinta 
vila marita em souto santa maria. A quinta que 
fica apenas a uns quilómetros de guimarães, 
oferece uma ampla e luminosa sala, decorada 
de forma discreta e elegante, rodeada de 
espaços verdes, alguns propícios a jogos 
populares que teriam sido bem úteis se não 
fosse o tempo ter progressivamente piorado 
para a tarde.
é de opinião geral, dos mais de cento e 
cinquenta participantes, que o serviço foi bom, 
tendo uma ementa que além de deliciosas e 
variadas entradas, constava de bacalhau com 
broa ou lombos de vitela grelhados.
dois dos colegas que não puderam estar 
presentes este ano por estarem a trabalhar, 
foram o sr. José freitas e o sr. manuel 
vieira que foram lembrados por ser o dia de 
aniversário de ambos. o facto que justificou que 
os parabéns lhes fossem cantados na forma 
possível... por telemóvel.
o fim da tarde foi profundamente animado. 

As iguarias continuavam a aparecer, quer na 

forma de doces dos mais diversos como de 

salgados, salgadinhos, enchidos. entretanto, 

a música ambiente acabou por transformar o 

espaço em salão de dança. o bolo foi cortado, 

este ano sem a presença do Presidente da 

Comissão executiva, o sr. manuel oliveira 

que não pode participar por se encontrar no 

estrangeiro. o eng.º Carlos Costa falou depois 

aos participantes, relevando a importância de 

mais este encontro, tendo salientado alguns 

dos momentos mais importantes do último ano 

de trabalho, bem como revelando algumas 

surpresas de que em breve falaremos no 

ArrivA Jornal.

A noite concluiu-se de uma forma estrondosa. 

o sr. Castro ofereceu um espetáculo de fogo 

de artifício que a todos deslumbrou. Ainda 

antes os organizadores distribuíram uma útil 

lembrança. 

foi sem dúvida um momento excecional, este 

dia, vivido na Quinta vila marita. •

>>> tema de capa

10º Convívio ARRIVA
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>>> marco antónio lindo

“Por iniciativa de um grupo de trabalhadores está agora a concretizar-se a formalização 

de uma associação de funcionários e reformados da empresa; esta associação que, 

estou seguro, terá também valências de solidariedade das quais todos se poderão vir 

a orgulhar no futuro, resulta de um desafio feito há alguns anos pela administração 

da empresa no decorrer de um convívio de natal e, também ela se insere na reação 

positiva às dificuldades, merecendo por isso o aplauso e os nossos votos de sucesso.” 

manuel oliveira

Associação de funcionários 
e reformados do Grupo ARRIVA

AmérIco moreIrA . AmÂndIo coUTo . José mAnUel FreITAs . José moTA



está a passar na televisão, num dos canais por 

cabo, uma nova série que pertende retratar a 

vida dos Borgia, fundamentalmente da vida 

de rodrigo de Borja, nome que os italianos 

converteram em Borgia. A série estará um 

pouco desfasada da época em que está a ser 

transmitida já que se há Papa que não tem a 

ver com o espírito natalício e com a vida de 

Jesus, este é certamente o caso.

membro de uma das mais poderosas famílias 

de valência, em espanha, rodrigo de Borja 

nasceu em 1 de janeiro de 1431. o irmão 

da sua mãe, Afonso de Borja era o Bispo de 

valência e ascende a Papa em 1455, adotando 

o nome de Calisto iii.

é esta entrada da família Borja no vaticano que 

vai acabar por levar a um resultado que de uma 

certa forma ensombra a piedade que é normal 

de uma figura maior da eclésia, neste caso um 

dos seus membros que virá a ser Papa. Com 

Calisto iii, o seu sobrinho rodrigo tem uma 

ascensão fulgurante sendo já Cardeal aos 25 

anos e pouco depois vice-chanceler 

do vaticano.

durante cinco pontificados rodrigo serviu 

a Cúria romana, onde além de grande 

experiencia, conseguiu também conquistar uma 

enorme influência.

Para rodrigo Borja essa influência vai ser 

fundamental para conseguir também o passo 

seguinte que é o de chegar a Papa.

rodrigo foi eleito no Conclave de 1492, numa 

polémica eleição em que os critérios usados 

foram mais políticos que religiosos. Para 

acumular ainda subsiste o facto de parte dos 

votos dos Cardeais para a sua nomeação terem 

sido comprados.

o seu tio inocêncio iii havia falecido em agosto 

de 1464. mais quatro pontificados terão lugar 

até que seja eleito. rodrigo é então nomeado e 

assume o nome de Alexandre vi. A sua conduta 

vai ter uma ação menos coerente com aquilo 

que se esperava de um homem de deus. 

embora seja contido nas suas medidas iniciais, 

decide nomear o seu filho de dezasseis anos 

César Borja, arcebispo de valência, e seu 

sobrinho João Cardeal.

uma das suas iniciativas é a aplicação prática 

da censura, criando o primeiro manual do 

censor. Justifica-se afirmando que a censura 

é a arte de descobrir intenções de má índole, 

especialmente ao acreditar que qualquer 

palavra podia conter um segundo sentido, um 

sentido pérfido dizia, acrescentando ainda que 

quando numa frase não se descobrisse um 

segundo sentido, o melhor era cortá-la também, 

levando em conta que as alusões melhor 

dissimuladas são as mais perigosas. Ainda 

afirmava que “o ideal é descobrir as intenções, 

mesmo quando o escritor não as tenha tido”. 

Alguns dos seus atos no fim do século 

Xv incluem a venda de bens falsificados, 

corrupção e outros ilícitos. o Cardeal della 

rovere que virá a ser o Papa Júlio ii encabeça 

uma primeira tentativa de deposição mas o 

poder de Alexandre vi é suficiente para lhe 

permitir resistir.

terá tido pelo menos sete filhos, entre os 

quais se realça os nomes de César e Lucrécia 

Borja (Borgia). entre os atos inconfessáveis 

de Lucrécia há registo de atos absolutamente 

impróprios na presença de cardeais ou até de 

outros incestuosos.

Portugal também não terá as melhores 

recordações históricas deste Papa já que 

quando mediou o tratado de tordesilhas 

beneficiou especialmente os espanhóis.

A 17 de agosto de 1503, apenas onze anos 

depois de eleito, é envenenado com arsénico e 

obviamente morre.

o seu corpo é enviado para espanha, sendo 

sepultado na igreja de santa maria em 

monserrate, a norte de Barcelona. uma simples 

placa diz que “Aqui Jaz Alexandre vi, que

foi Papa”. •
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Borgia



Jesus nasce e, entretanto, os reis vindo do 

oriente seguem uma estrela. de uma forma 

resumida, é assim que o evangelho de são 

mateus refere a chegada dos reis. os reis 

chegam junto de Jesus a 6 de janeiro.

só se costumam referir três reis magos, 

embora que em pinturas apareçam diversas 

versões. Há desde dois até doze, retratados 

em pinturas dos primeiros séculos depois do 

nascimento de Cristo. o nome que é dado aos 

reis, classificando-os como sendo magos, 

não tem a ver com o sentido atual. ninguém 

imagina que os reis fossem peritos em magia. 

o que acontece é que na antiguidade oriental 

a classificação se dava a eruditos, neste caso 

com conhecimentos sobre astros no sentido 

astrológico. Afinal, seguem a estrela que os traz 

ao menino. o dia 6 de janeiro vai passar a ser 

conhecido no mundo cristão por dia de reis, 

mantendo-se o hábito em espanha ou itália de 

só se darem as prendas de natal nesse dia, 

já que a tradição das ofertas só tem a ver com 

esse dia da chegada dos reis.

mas partindo do princípio que são três, estes 

trazem ofertas que representam quem Jesus é, 

mas também são uma premonição de eventos 

futuros. os reis são de raças distintas dando 

assim um aspeto universal ao ato que os traz à 

presença do menino, de José e maria.

o rei melchior ou Belchior é europeu e traz 

ouro, refletindo a nobreza de Jesus. gaspar, 

o asiático, oferece o incenso, representativo 

da sua divindade, enquanto Baltasar, o 

africano, lhe dá mirra, uma erva amarga, que 

simboliza profeticamente o sofrimento que iria 

ser a vida de Cristo na pele de um homem 

destinado a ser o salvador do mundo. este 

“destino” de salvador do mundo é referido 

no evangelho de João, onde o nascimento 

de Jesus se associa a todo o percurso que 

a vida cristã tem que seguir aprendendo a 

acompanhar Jesus no dia a dia. o apóstolo 

João é muito importante nestas explicações 

já que no evangelho vai sugerir os passos 

corretos para viver coerentemente essa vida 

cristã, sabendo superar maus hábitos, culpas, 

aproveitar a paz que se sente ao seguir Cristo, 

aprendendo em simultâneo a comunicar com 

deus, testemunhando a fé e reconhecendo 

o caminho correto para o Céu. João é um 

amigo sério de Cristo e um bom transmissor 

dos seus ensinamentos básicos. Promove a 

amizade entre os crentes cristãos bem como 

a aprendizagem da prática experimental 

com deus, promovendo indiscutivelmente a 

promoção da família por via da igreja e da fé.

Jesus é o messias, o caminho para deus, a 

verdade, a vida, aquele a quem se pede meios 

para a alegria, o perdão, aquele a quem deus 

enviou a paz e que por tudo nos reencaminha 

essa mesma paz. Jesus é aquele que abre a 

porta a todos como discípulos e que a todos 

pede simplesmente que se amem como prova 

de o serem. •

Reis Magos
Os primeiros ensinamentos 
da vida com Jesus
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foi inaugurada no dia 11 de dezembro uma nova edição dos “Presépios de garfe.
garfe é assim pela décima primeira vez a representação do nascimento de Cristo numa forma invulgar 
e que, ao longo destes anos, tem vindo a crescer em dimensão e qualidade. é por isso já conhecida 
justamente como a “Aldeia dos Presépios”. Cada um dos presépios fundamenta-se obviamente no 
nascimento do menino, embora cada um revele facetas distintas do acontecimento associando-o à 
normalidade da vida rural no minho. nestes presépios muitas das imagens de pessoas representadas 
são à imagem dos próprios habitantes locais. o percurso é relativamente semelhante ao do ano 
passado e, uma vez mais, junto a cada um, dentro de um calendário planeado, tem lugar uma missa. 
no centro da freguesia em salgueiros, temos de novo “a Loja da Aldeia” onde se disponibiziza 
informação sobre o acontecimento. neste local também funciona um pequeno ponto de venda 
de recordações. o mentor da ideia, o Padre Luís fernandes, Pároco de garfe nunca na vida esperou 
que esta iniciativa realizada pela primeira vez em 2002 atingisse este nível de popularidade associado 
à dimensão criativa fomentada por toda a fé destas gentes que fazem os Presépios. se nunca lá foi, 
vá este ano pela primeira vez. se já lá foi, volte que vale bem a pena ver estes 15 lindos presépios. 
é muito bonito. •

>>> património

Garfe
Aldeia dos presépios

Garfe e La Fare
Geminadas

>>> marco antónio lindo

foi no passado dia 16 de outubro que uma nova página ficou gravada no livro da História da freguesia de 
garfe: este foi o dia da oficialização da geminação de garfe com uma bonita terra, no sul de frança, bem 
perto de marselha, estamos a falar de La fare. esta era uma intenção já com alguns anos, e teve origem 
aquando da visita do rancho folclórico de garfe a La fare, mais propriamente no dia 25 de Abril de 2008. 
A amizade entre as duas populações saiu fortificada deste encontro e assim se manteve, apesar dos 
quase 1500 quilómetros que as separam. os encontros entre ambos povos continuaram, dando origem ao 
projeto de geminação, para o qual muito contribuiu a d. fernanda ferreira, entretanto falecida. este ano, 
aquando da festa do Azeite e do vinho, em La fare, consolidou-se a intenção e fez-se a cerimónia. Para 
tal, no dia 16 de outubro, deslocaram-se a La fare uma delegação com membros da Junta de freguesia 
de garfe, do Centro social, da igreja, da Associação Cultural, da fanfarra do Cne, que proporcionou um 
desfile para deleite dos presentes, e rancho folclórico. nesta altura, como não podia deixar de ser, fez-se 
a devida homenagem à amiga fernanda ferreira, a principal impulsionadora desta iniciativa, no cemitério 
de La fare onde está sepultada. estas duas localidades agora “irmãs” pretendem que esta união seja de 
grande proveito para ambas, unindo as duas terras pela amizade. As letras douradas inscritas no papel 
que atesta esta união são um símbolo para o futuro, na manifesta intenção que perdurem por muitos  e 
longos anos. Agora basta trabalhar para isso. •
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>>> património >>> alcino monteiro

em Castelões, no concelho de vila nova de 
famalicão, foi recentemente classificado pelo 
iPPAr como monumento de interesse Público, 
um histórico conjunto patrimonial, constituído 
por casa senhorial e aqueduto, localizado 
numa propriedade rural cujas origens 
remontam à idade média.
trata-se da Casa de santiago com o seu 
aqueduto com cerca de um quilómetro 
de extensão, que transporta a água para 
abastecimento do imóvel e da quinta, 
propriedade rural que é já referenciada no 
tombo velho do mosteiro de santa maria de 
oliveira, mandado executar no ano de 1504, 
por sixto da Cunha, Prior-Comendatário 
daquele mosteiro de cónegos regrantes.
os arcos, como são mais conhecidos, são um 
verdadeiro ex-líbris de Castelões e por muitos 
considerados a peça mais original e imponente 
de todo o património daquela freguesia do 
concelho de vila nova de famalicão, tendo-
se transformado na sua principal imagem 
promocional.
situado num pequeno vale entre os Lugares 
de santiago e da Bouça, não se sabe ao certo 
o ano de construção do aqueduto da Casa 
de santiago, nem quem o mandou construir, 
mas tudo indica ser obra do século Xviii, 
pois é muito semelhante ao de vila do Conde 
(este edificado por volta de 1715), e mandado 
executar, muito possivelmente, pelo Capitão-
mor Custódio francisco Braga por volta de 
1720 a 1740.
o aqueduto é constituído por 17 arcos de volta 
perfeita, assentes em 16 pilares com cerca 
de 85 cm de lado. tem de comprimento nesta 
parte cerca de 130 metros, o seu ponto mais 
alto eleva-se a cerca de 8 metros do solo e o 
seu traçado é irregular.
Como atrás se refere, este aqueduto estende-
se muito para lá dos 17 arcos, pois recolhe a 
água de três nascentes diferentes, que cai num 
tanque através de outras tantas caleiras de 
pedra, num monte próximo, a várias centenas 

de metros (talvez mesmo um quilómetro). 
daí até à Casa de santiago a água corria 
através do aqueduto numa caleira igualmente 
de pedra. Com a construção da auto-estrada 
A7, entre famalicão e guimarães em 1993, 
a caleira foi destruída naquele local tendo a 
água sido entubada, mas o resto do conjunto, 
incluindo a caleira que liga o aqueduto aos 
campos de cultivo, mantém-se intacto.
A técnica usada na construção do aqueduto 
é semelhante à usada pelos romanos, tendo 
mesmo algumas afinidades com o aqueduto 
romano de tarragona, em espanha. é todo 
feito de granito da região e a pedra usada é 
bem aparelhada, sendo ainda visíveis nos 
pilares os orifícios para o encaixe da estrutura 
de suporte necessária à sua construção.
os “Arcos de Castelões” encontram-se em 
perfeito estado de conservação e ainda servem 
para aquilo que foram construídos, ou seja 
para levar a água para a Casa e Quinta de 
santiago, embora esta corra agora dentro 
de um tubo de plástico, no interior da caleira. 
este conjunto arquitectónico que o iPPAr 
reconheceu de interesse Público, e que vale a 
pena visitar, situa-se no lugar de santiago, a 
cerca de cinquenta metros da igreja Paroquial 
e tudo indica que terá tido origem na Quebrada 
de santiago, que pertencia à mesa do Prior-
Comendatário, “onde estão uns pardieiros que 
foram casas”, como se lê no tombo da igreja 
de santa maria de oliveira, atrás referido e que 
data de 1504.
os edifícios já estariam em ruínas, mas terão 
sido reaproveitados dando origem à Quinta 
de santiago, com a junção de outras parcelas 
agrícolas.
desses tempos medievais, a casa conserva 
ainda alguns vestígios, nomeadamente na 
zona da cozinha, mais propriamente nas 
ombreiras das portas, onde se notam sinais 
apotropaicos, como cruzes e outras inscrições, 
como forma de afastar o maus-olhados e 
outras forças do mal, muito usados pelo 

homem medieval; no jardim da casa existe uma 
pedra com estranhas covas, uma maior do que a 
outra, e que parecem ser medidas de capacidade 
para cereais, como a maquia e o selamim, 
medidas usadas na idade média.
A importância histórica da Quinta de santiago, 
herdeira da dita Quebrada de santiago, é 
indiscutível, sendo conhecidos desde os finais 
do século Xvii os seus titulares, que viriam a 
ser também proprietários da Casa de Cima 
de oliveira (em santa maria de oliveira), solar 
construído em 1759, entre os quais se conta 
domingos da fonseca marques que, em 1774, 
por extinção do mosteiro de santa maria de 
oliveira, adquiriu todo o património daquele 
mosteiro, incluindo o edifício monástico, padroado 
da igreja, prazos, foros, rendas, logradouros e 
demais propriedades. 
o último senhor do Padroado da igreja do extinto 
mosteiro de santa maria de oliveira foi manuel 
Custódio da fonseca de Araújo e sá, que casou 
com d. Custódia Joaquina de Castro, filha dos 
senhores da Casa da Azenha, de santa marinha 
da Costa, em guimarães, tomando os seus 
descendentes os apelidos de fonseca e Castro, 
dos quais, o último desta família a possuir a 
Casa de santiago foi o Padre dr. José guilherme 
da fonseca e Castro, reitor de santiago de 
Castelões, que morreu depois de 1954, como 
nos conta José Carlos mendes de Araújo, na sua 
monografia sobre “são tiago de Castelões”, de 
onde recolhemos a informação histórica para a 
elaboração deste trabalho.
A simpática e acolhedora freguesia de Castelões, 
espera pela visita dos leitores do ArrivA Jornal, 
e a empresa ArrivA pode ajudá-los a chegar 
a esta localidade do concelho de vila nova de 
famalicão. os interessados podem contactar 
também com a Junta de freguesia, através do 
telefone 252 992 061, ou dos e-mails: info-geral@
jf-casteloes.com ou presidente@jf-casteloes.
com, que estará disponível para proporcionar ao 
visitante uma visita diferente. •

Em Castelões
Aqueduto com 
afinidades com o 
de Terragona
é monumento de 
interesse público
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>>> literatura >>> mafalda raínho

Agustina Bessa Luís

é a 15 de outubro de 1922 que a escritora 
maria Agustina ferreira teixeira Bessa-Luís 
nasce, em vila meã, Amarante, descendente 
de uma família de raízes rurais de entre-
douro-e-minho, pelo lado paterno, e de uma 
família espanhola de zamora, por parte da 
mãe. é cedo que o gosto pelas letras desperta 
em Agustina Bessa-Luís incentivado pela 
imensa biblioteca do avô materno. durante a 
sua infância e adolescência vive na região de 
entre-douro e minho, até que em 1945 casa 
com Alberto de oliveira Luís e muda-se para 
Coimbra… em 1948 ambos se mudam e fixam 
residência no Porto.
é nesse mesmo ano que Agustina se estreia 
como romancista, quando publica a novela 
Mundo Fechado. mas, embora não tenha 
parado de publicar até lá, é em 1954 que lança 
A Sibila, obra que lhe trouxe imediatamente 
um grande reconhecimento e sucesso e é 
definidora do seu estilo. Quer a nível temático, 
quer a nível da técnica narrativa, Agustina 
Bessa-Luís prende-se muito com a corrente 
do neo-romantismo. A autora baseia-se muito 
também em todas as vivências da sua infância, 
das memórias que o local onde cresceu lhe 
traz. representante do nosso país lá fora, 
participa em colóquios e dá palestras um 
pouco por todo o mundo. Para além da escrita, 
envolve-se noutros projectos… entre 1961 e 
1962 foi membro do Conselho directivo da 
Comunitá Europea degli Scrittori, em roma; 
em 1980 é distinguida com a Ordem da 
Sant’Iago da Espada; mais tarde entre 1986 
e 1987 foi directora do diário O Primeiro de 
Janeiro, no Porto; em 1988 recebe a medalha 
de Honra da Cidade do Porto; em 1989 é-lhe 
atribuído o grau de Officier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres, atribuído pelo governo francês; 
entre 1990 e 1993 esteve na direcção do 
Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e ainda 
foi membro da Academie Européenne des 

Sciences, des Arts et des Lettres em Paris, da 
Academia Brasileira de Letras e da Academia 
das Ciências de Lisboa. é de frisar que 
nunca em momento algum a autora deixou de 
publicar… tendo mesmo editadas mais de 50 
obras. Hoje em dia, alguns dos seus romances 
foram já adaptados ao cinema, pelo realizador 
manoel de oliveira e algumas adaptadas para 
teatro, encenadas por filipe La féria. tem uma 
vasta obra, composta por variados temas e 
vários tipos de publicações desde romances, 
contos, peças de teatro, crónicas, biografias, 
textos ensaísticos, livros infantis… e todo 
este espólio valeu-lhe, em 2002 o grande 
Prémio de romance e novela da Associação 
Portuguesa de escritores (APe) - com a obra 
O Princípio da Incerteza – Jóia de Família, 
obra que manuel de oliveira adaptou ao 
cinema com o título O Princípio da Incerteza e 
que foi exibido no festival de Cannes - e, em 
2004, com 81 anos, o Prémio vergílio ferreira, 
atribuído pela universidade de évora, pela sua 
carreira como ficcionista e o Prémio Camões, 
o mais alto galardão de letras português. A sua 
obra ainda hoje faz parte do plano curricular da 
disciplina de Português, embora seja um nome 
que a pouco e pouco passou a ser menos 
ouvido entre os jovens e menos abordado quer 
pela escolas, quer por outras plataformas. 
Ao fim de tantos anos de vida Agustina Bessa-
Luís é dona de uma peculiar forma de abordar 
os assuntos, de palavras delicadas e o seu 
nome sonante deixa-nos uma vasta herança 
cultural, obras imperdíveis, histórias que não 
podem ser ignoradas e esquecidas.
só para concluir, uma afirmação de Agustina 
que parece intemporal... 
“O país não precisa de quem diga o que está 
errado; precisa de quem saiba o que está 
certo.”

NA PRIMEIRA PESSOA
uma das vozes mais importantes 
da ficção portuguesa contemporânea

Considera-se um “bom garfo”?
não. mas sei o que é uma boa comida. 
o principal na cozinha é a qualidade dos 
alimentos. depois, o tempero. uma das coisas 
que me irritam imenso é ter um bom peixe e 
depois vê-lo estragado por um mau tempero. o 
mesmo acontece em relação à carne, apesar 
de hoje ser mais fácil encontrar um bom peixe 
do que uma boa carne. estragar um bom 
alimento parece-me um crime, porque deve ser 
tratado com uma certa cerimónia.

Qual é o seu prato preferido?
tenho pratos preferidos. Plural. mas não são os 
mais requintados. Aquilo que é requintado para 
toda a gente é uma boa lagosta com uma boa 
maionese, mas já acontece ir a um restaurante 
e ver servida a lagosta quente! A boa cozinha é 
exorbitantemente cara quando saboreada fora. 
em casa, é menos cara, mas nunca é barata.

A cozinha portuguesa é a sua eleita?
uma boa sardinha assada é um prato 
extraordinário. Há até a história daquela rainha de 
espanha, que quando provou pela primeira vez 
uma sardinha foi avisada para o facto de aquele 
ser um prato de origem popular. respondeu: 
“Que pena”. e arrumou o prato.

Continua a viajar?
Ah! sim.

Com o que é que fica de cada uma 
delas?
em geral, coisas pouco inteligíveis para mim. 
Coisas que vou absorvendo. eu até sou uma 
pessoa parada, não dou sequer a impressão 
de ser uma pessoa inteligente, porque há um 
mecanismo que está a absorver tudo e onde 
fica tudo registado. mais tarde aparece. às vezes 
passam-se anos. e oxalá passem muitos [risos]. 
é um fenómeno curioso.

É uma boa observadora, portanto?
e não faço anotações, que às vezes fazem 
falta. Quando viajava mais com o meu marido, 
ele, enfim, era mais rigoroso. Hoje lembra-se 
de coisas que eu não fixei. ou porque para 
mim não foram importantes ou porque havia 
uma acumulação de informação. mas sou uma 
interlocutora muito boa. tornei-me com o tempo. 
Porque eu era muito fechada. Agora, converso 
imenso e sou capaz de ter uma audiência 
estranha que passados uns dez minutos já 
intervém e participa. o meu pai também era 
assim, de amizades imediatas.

Essa é uma característica inapta ou vai-
se apurando com o passar dos anos?
vai-se descobrindo, com maturidade, à-vontade e 
um estado de espírito mais tranquilo.

Que viagem a marcou mais em 
particular?
As viagens a itália, todas elas. eu e o meu 
marido fazíamos o caminho entre o Porto e a 
grécia de carro. fizemos isso duas ou três vezes. 
depois, quando já tínhamos mais dinheiro, íamos 
embarcar a Lisboa e com destino ao sul de itália, 
a nápoles, a partir de onde atravessávamos 
depois toda a itália. •

excerto de entrevista, conduzida por ricardo 
patrício in revista paixão pelo vinho, 2007
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>>> music by mokkz

Kurt Cobain

“A arte é a solução para o caos” é a frase que a frances 
Bean Cobain, filha da Courtney Love e do Kurt Cobain 
tem tatuada, entre outras tatuagens.
o pai dela morreu em 1994 e tem sido falado pela 
coincidência de ter morrido aos 27, tal como agora a 
Amy, ou outras pessoas entre os quais o Jimmy Hendrix 
que eu vou impingir ao meu pai para escrever.
nos estados unidos há um estado no noroeste chamado 
Washington. nesse estado lê-se na entrada de uma 
pequena cidade, “Aberdeen, Come as you are”. ora, foi 
nesta Aberdeen que nasceu em 1967. 
A mãe, a Wendy elizabeth fradenburg, era empregada 
de mesa num daqueles bares normais dos us of 
A. As raparigas da família deviam ser bastante à 
vontade porque nas suas origens a mãe parece o 
mapa mundo, já que tem antepassados de origem 
cubana, espanhola, irlandesa, alemã e inglesa. Já o 
pai que era mecânico, donald Leland Cobain, era só 
descendente de escoceses, irlandeses e franceses.  
independentemente desta curte toda, o Cobain tinha 
no código genético razões para gostar de música. o 
irmão da mãe o Chuck fradenburg tinha sido membro 
dos the Beachcombers, uma grande banda de rock do 
nordeste norte-americano que teve bastante sucesso 
entre 1961 e 1967 e que, entretanto, se voltou a reunir 
em 1989. uma tia, a mary earle, tocava guitarra em 
bandas de country, e o tio-avô tinha cantado ópera na 
irlanda. o Kurt em criança tinha jeito para o desenho 
provavelmente outra questão genética já que a avó 
pintava. enquanto fazia os desenhos, começou a 
aprender a tocar e gostava de gente tão diferente como 
terry Jacks ou Beatles, passando pelos ramones. o pai 
colocou-o a fazer diversos tipos de desporto, incluindo 
Wrestling. ele detestou tudo. na escola como tinha um 
amigo homossexual, acabava por levar pancada dos 
outros, porrada, aquilo que hoje nas escolas chamam 
“bullying”. ele tinha um desejo enorme de ver os pais 
sempre unidos mas o divórcio deles, quando ele tinha 
oito anos, foi marcante para uma profunda mudança de 
comportamento, quer na escola com os amigos, quer a 
titulo genericamente pessoal. depois do divórcio ficou 
a viver com o pai que entretanto casa com a d.ª Jenny 
Westeby. A madrasta até o tratava bem mas quando tem 
um novo filho, Chad Cobain, a atenção mudou. era ele 
e mais os dois filhos da Jenny, e agora três filhos com 
o nascimento deste bebé. o Kurt ainda se vai sentir 
mais abalado quando a mãe é hospitalizada depois do 
novo namorado dela lhe dar um arraial de porrada em 
que lhe parte um braço. Aos 12 anos Kurt Cobain já se 
encontra completamente desesperado, desencontrado 

e nem terapias nem aconselhamentos levam algo que 
seja positivo. embora tivesse passado por algumas 
experiências religiosas, e se tenha transformado 
num devoto cristão extremo por algum tempo, essa 
atitude virá a mudar radicalmente. Acaba por renunciar 
à religião tornando-se literalmente num anti-Cristo, 
convertendo-se ao pensamento Budista. “A liberdade 
da dor, do sofrimento e do mundo externo”, o nirvana, 
vai ser o nome da sua banda onde vai misturar alguma 
atitude punk à sua ética ideológica. Ao contrário do que 
se conta por aí, parece que o primeiro concerto que 
o Kurt assistiu foi o dos melvins, embora que o mais 
marcante tenha sido o de sammy Hagar no seattle 
Center. no segundo semestre do segundo ano no 
Aberdeen High school, que na altura devia ser mais ou 
menos o nosso 11º ano, foi viver de novo com a mãe. A 
senhora devia ter mau feitio, aliás todos deviam ter, mas 
a verdade é que quando ela percebe que o Kurt não 
tem notas para acabar o liceu, aliás o rapaz abandona 
os estudos, põe-lhe as malas à porta. A mãe tinha-lhe 
dado a escolher trabalhar ou sair; ele saiu. ela até foi 
fixe porque meteu-lhe as roupas e as outras coisas dele 
em caixas facilitando-lhe assim a vida. durante esse 
tempo ele viveu em casas de amigos, debaixo de uma 
ponte, ou escondido na cave da mãe. Arranjou trabalho 
em finais de 1986 numa estância turística o que lhe 
permitiu finalmente, e pela primeira vez, ter dinheiro para 
alugar um apartamento. vai várias vezes a concertos e 
acaba por estabelecer amizades que o vão aproximar 
deste mundo. nessas idas a concertos conhece a tracy 
marander que o vai inspirar para escrever o tema “About 
a girl”, que edita no álbum Bleach. Pouco depois de se 
separar de tracy, conhece tobi vail, vocalista das Bikini 
Kill. o Kurt estava tão apaixonado pela tobi que chega 
a vomitar de tanta ansiedade por ela. Pelo menos foi 
o que ele disse. Para justificar a sua inspiração para 
escrever “Aneurysm” onde canta “Amo-te tanto que me 
deixa doente”. A relação abranda porque o desejo dele 
era algo mais diferente, mais formal e não uma máquina 
de sexo que olhava o homem como um acessório de 
moda, embora muito do tempo que passavam juntos 
como casal, era a discutir política e filosofia. dessa 
experiencia com vail vão nascer vários dos temas do 
álbum nevermind. o começo da carreira deixou Cobain 
triste, porque achava que a banda era incapaz de atrair 
multidões consideráveis que ele sonhava e por causa 
de andar teso que se fartava. nesses primeiros tempos 
tocava com o novoselic sendo um dos problemas 
habituais arranjar um baterista. Acabaram por ficar com 
o Chad Channing, com quem gravaram em 1989 o 
álbum Bleach. Para variar o Kurt Cobain, acabou por se 
chatear com o estilo de Channing, mandando-o à mãe 
e arranjando outro, desta vez um tal dave grohl. veio 
mesmo a tempo, porque foi com o grohl, que atingiram 
o seu maior sucesso com o grande álbum de 1991, 
nevermind. o Kurt, entretanto, tentava meter na cabeça 
que precisava de fundir o enorme sucesso da sua banda 
com suas raízes na underground. Além disso não se 
entendia de maneira nenhuma com jornalistas.
A certa altura o Kurt ficou muito orgulhoso com a 
apresentação dos nirvana num evento de apoio aos 
direitos dos homossexuais chamado No-on-Nine no 
oregon em 1992. envolveu-se em diversos movimentos 
de opinião incluindo na campanha Rock for Choice pela 
L7 o que lhe valeu um monte de ameaças de ativistas 
antiaborto, chegando a ser ameaçado de levar uns 
balázios logo que entrasse em palco.
um dos cartazes dizia, e não vou traduzir para 
não perder o brilho: “if any of you in any way hate 
homosexuals, people of different color, or women, please 
do this one favor for us-leave us the fuck alone! don’t 
come to our shows and don’t buy our records”.
no meio disto esqueci-me de contar que dois anos antes 
tinha visto num filme uma atriz, Courtney Love. Por essa 
mesma altura ela também o viu num concerto e ficou 
apanhada por ele. Pouco tempo depois Kurt cruza-se 
num concerto onde também estava a Courtney com a 
banda dela. foi no satyricom, em Portland, e embora ela 
se tivesse atirado, ele rejeitou-a. entretanto, já de novo 
em 1991, em Los Angeles, durante um dos concertos do 

L7 em que participavam também os Butthole surfers, 
a Courtney é-lhe apresentada formalmente. Pouco 
tempo depois já partilhavam drogas enquanto tiravam 
a roupa.
mais ou menos na mesma altura de 1992, em que 
a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, 
a Courtney descobriu que também estava grávida. 
estranhamente foi durante um dos shows do saturday 
night Life, e o papzz, era o Kurt Cobain. Casaram 
em Waikiki Beach. ela de vestido de cetim e ele de 
pijama verde. ele estava mesmo apaixonado por ela e 
isso refletia-se nos concertos e nas cenas profundas 
que ele dizia a respeito da Courtney. em 1992 a 
vida deles ainda se vai complicar porque quando 
a francês Bean nasce, querem retirar a miúda ao 
casal por causa de ambos usarem drogas e haver 
quem os considere incapazes de serem pais. depois 
de diversas sessões em tribunal lá lhes entregam a 
filha. Passam dois anos e durante uma tournée na 
Alemanha, durante uma paragem em munique, o 
Kurt sente-se doente e depois de ir ao hospital foi-lhe 
diagnosticada uma laringite associada a bronquite. 
então foi para roma para se juntar à Courtney 
encontrando-se com ela a 3 de março. ficam no 
mesmo hotel e no dia seguinte quando ela acorda, 
ele nem por isso. foi levado para o Hospital em coma 
por ter metido champanhe e rohypnol em doses 
“intensas”. recupera e volta a seatle nos estados 
unidos. A Courtney acha que ele nessa altura se 
tentou suicidar. no dia 18 do mesmo mês fechou-se 
no quarto equipado com um pistolão. A Courtney 
chama mesmo a Policia que lhe encontrou mais 
um monte de outras armas. desta vez a Courtney 
não o acusou de tentativa de suicídio e depois nos 
depoimentos acaba por dar o dito por não dito e 
que afinal nunca o tinha visto com armas… mesmo 
assim, a Courtney arranja uma daquelas sessões à 
americana com um grupo de amigos para falarem 
com ele sobre o assunto e sobre as drogas. o Kurt 
nem sabia bem do que se tratava mas quando 
topou, ficou lixado e gritou com todos e fechou-se 
no quarto. o pessoal foi mesmo paciente, porque 
umas horas depois tinham-no convencido a fazer 
uma desintoxicação. o Kurt vai para o Centro de 
recuperação exodus, em Los Angeles, Califórnia, 
em 30 de março, só que entretanto ninguém disse 
nada aos médicos ou funcionários do centro sobre as 
tendências suicidas. o Kurt passa o dia à conversa 
com conselheiros do Centro sobre o seu vício em 
drogas e mais problemas pessoais. A filha frances foi 
visita-lo e brincou com ele. na noite seguinte o Kurt 
foi fumar um cigarro, e logo de seguida, saltou de um 
muro de seis metros de altura para fugir. meteu-se 
num táxi para o aeroporto de Los Angeles e regressou 
a seattle. Por acaso veio sentado ao lado do baixista 
do guns n’ roses, duff mcKagan . mesmo depois das 
guerras entre os nirvana e o guns n’roses e do facto 
de detestar o Axl rose, Kurt Cobain ficou contente em 
ver mcKagan. mcKagan disse mais tarde que “todos 
os meus instintos lhe diziam que algo estava errado.” 
entre 2 e 7 de abril a Courtney faz tudo o que pode 
para encontrar o marido, mas sem resultado. fala-se 
entretanto do desmembramento dos nirvana… em 8 
de abril de 1994, o corpo de Cobain é encontrado na 
sua casa de Lake Washington por um eletricista que 
tinha chegado para instalar um sistema de segurança. 
Apesar de uma pequena quantidade de sangue que 
saia da orelha de Cobain, o eletricista conta que 
não tinha visto qualquer sinal visível de trauma e, 
inicialmente, acreditava que Cobain estava dormindo 
até que viu a arma apontada para o queixo. Ao lado 
do seu corpo estava uma carta onde escreveu... 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L’art est la solution au Chaos
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Oliver Sykes 

“desde que isto começou, fui abençoado com uma 
maldição, e para o melhor ou para pior e eu nasci num 
carro fúnebre.” 
no filme Piratas das Caraíbas, o Capitão Jack sparrow, 
a certa altura grita, “Bring me that Horizon”. A frase 
foi adaptada e assim nasceu o nome de uma banda, 
“Bring me the horizon”. o Jonny depp fazia lá ideia do 
que estava a acontecer por causa daquele grito. será 
que a mulher dele, a cantora vanessa Paradis gosta de 
Bring me the Horizon? Bem, não interessa. 
este é o momento em que sei que quero escrever mas 
não sei por onde começar; deixa cá ver o que dá.
A cena do filme aconteceu em 2003 e a banda é do 
ano seguinte. eles são de sheffield, uma cidade que 
em Portugal será menos conhecida mas que é a 
sexta maior de inglaterra. Para quem gosta de futebol, 
fiquem a saber que o primeiro clube de futebol a existir 
no mundo inteiro foi exatamente o sheffield football 
Club, criado em 1854. não percebo nada disto mas o 
meu Papzz gosta muito de me contar estes detalhes, 
enquanto eu o ensino a enrolar mortalhas.
Portanto estávamos em 2004 quando os Bring 
gravaram o “Bedroom sessions”, a demo que apresenta 
a banda e em que estava presente o oliver sykes, que 
tinha saído recentemente dos Purple Curto, uma banda 
de metal onde era baterista e vocalista, e onde tocava 
com o seu amigo neil Whitely. o oliver ainda dava uma 
mão nos Womb 2 da tomb onde também estava o seu 
irmão, o tom, e o matt nichols que veio para baterista 
dos BmtH. A banda foi a que estreou a editora thirty 
days of night records, uma editora independente 
britânica que tem outras bandas como Cyvoid, Pale 
Creation, Ark of the Covenant ou Lenght of time... 
Crossbreaker e, é claro, Hang the Bastard.
foram eles que editaram o eP de lançamento em 2 de 
outubro de 2004. this is What the edge of Your seat 
Was made for. trouxe imediatamente à banda um 
reconhecimento significativo tendo atingido o 41º lugar 
no ranking de inglaterra. o álbum Count Your Blessings 
sai em outubro de 2006 e vai-lhes valer um prémio, 
o Kerrang Award, instituído pela famosa revista de 
música com esse mesmo nome. foi nesse mesmo ano 
de 2006 que o prémio lhes foi atribuído na categoria de 
Melhor Banda Revelação Britânica. Para que a minha 
irmã se sinta mais feliz, quem ganhou nesse ano o 
prémio maior da Kerrang, categoria Melhor Banda do 
Planeta, foram os my Chemical romance. o álbum saiu 
no ano seguinte nos estados unidos, onde suscitou 
de imediato atenção. o segundo álbum de estúdio 
é suicide season, gravado na suécia no estúdio do 
produtor fredrik nordström. o apoio foi muito bom já 
que o fredrik é um génio que acumula a composição 
com a produção, é guitarrista; toca nos dream evil. 
entre as bandas que já produziu contam-se os meus 
queridos in flames, nightrage, opeth e aquela paixão 
do meu Papzz, Arch enemy. Logo a seguir à gravação 
seguiram para o primeiro tour aos usA.
em maio de 2008 foram a banda de suporte principal 
na Austrália, dos i Killed the Prom Queen’s, fazendo a 

primeira parte dos concertos a par com the ghost inside 
e the red shore. embora o tour fosse só de nove dias, 
esgotou-se e foi um sucesso.
em setembro de 2008 a suicide season sai nos usA, 
editado pela epitaph, e na europa em 29 de setembro, 
pela visible noise. em 2009 participou no Kerrang tour, 
juntamente com Black tide, dir en grey, in Case of fire e 
mindless self indulgence. A estes juntaram-se thursday, 
Cancer Bats, four Year strong e Pierce the veil para o 
tour norte-americano, o taste of Chaos 2009. foi em 
março, durante a taste, que o guitarrista da banda, o 
Curtis Ward, saiu dos BmtH sendo substituído pelo 
australiano Jona Weinhofen, ex Bleeding through e i 
Killed the Prom Queen’s. em novembro de 2009 lançaram 
um remix do suicide season, intitulado suicide season: 
Cut up!. o terceiro álbum there is a Hell, Believe me 
i’ve seen it. there is a Heaven, Let’s Keep it a secret 
vem para a luz da noite em 4 de outubro de 2010. entra 
diretamente para 13º lugar em inglaterra e, uAu, 1º na 
Austrália o que quer se queira quer não, significa 1º num 
continente inteiro. mas nesta parte é um bocado “bluf” 
porque afinal os números reais das vendas em inglaterra 
são muito superiores aos da Austrália. este álbum gerou 
três singles, it never ends, Anthem, Blessed with a Curse, 
and visions, o que significa que ainda foram feitos vídeo 
clips dos mesmos. Por esta altura a banda andava em 
tour, que se prolongou por 2011. As bandas das primeiras 
partes são os Architects e os Parkway drive. A rock soud 
classifica o tour a partir de abril como sendo o “tour do 
Ano” e realmente se tiveram possibilidade de ver pelo 
menos um, sabem que foi brutal porque os sons faziam 
da noite algo inesquecível. Como é hábito tem que haver 
chatices. era normal o pessoal das três bandas juntar-se 
para jogar futebol. isto significa, membros das bandas 
e pessoal de apoio. no dia 28 de abril o baterista dos 
BmtH parte o braço no meio de uma jogada assim 
para o bruto. Por causa disso assistiu-se a uma cena 
muito fixe e que mostra a amizade entre o pessoal. o 
baterista dos Architects, o dan searle foi substituir o matt 
nichols passando por isso a ter noites bem extensas. A 
partir de agosto o tour foi para os estados unidos sendo 
acompanhados na mesma pelas bandas do tour eurropeu, 
juntando-se a eles os deez nuts. no fim do ano passado 
os machine Head decidem fazer uma série de concertos 
na europa e pedem aos Bring para se juntarem a eles 
e aos devil driver e aos darkest Hour, mantendo-se os 
BmtH como primeira banda de suporte. o oliver sykes 
aceitou o convite pessoalmente em nome da banda 
tendo, entretanto, anunciado que este seria o último 
tour antes de voltarem a estúdio para fazerem um novo 
álbum. os títulos de BmtH são uma nesga de porta, ou, 
um rebordo de uma cadeira para entender de alguma 
forma a complexidade e dimensão do que escrevem. 
Who Wants flowers When You’re dead? nobody, traitors 
never Play Hangman, Liquor & Love Lost, football 
season is over, it Was Written in Blood ou tell slater not 
to Wash His dick, são exemplos dessa variedade de 
abordagens. é fundamental ler os poemas e entende-los. 
também é muito importante ver como a relação da banda 
com membros de outras é muito fixe. Para provar isso 
é só ver quem tem participado em temas diversos dos 
quatro álbuns. Por exemplo, o skrillex dos from first to 
Last, o ian Watkins dos grandes Lostprophets, o shawn 
“Clown” Crahan dos slipknot, e podia dizer mais vinte 
nomes. os BmtH hoje em dia movem imensos fãs no 
mundo inteiro, tudo isto porque a música que fazem é 
muito variada, sendo tanto possível estar a ouvir música 
que dá para dançar, como uma cena meio apocalíptica 
eletrónica, como aconteceu no álbum suicide season. 
Para completar isto tudo, ainda temos que o oliver que 
se dedica ao corte e costura o que faz com que o meu 
beloved Papzz tenha passado em Londres há dias na 
drop dead, para me comprar umas coisinhas desenhadas 
pelo próprio oliver. Portanto, se alguém for a Londres ver 
um concerto depois de sair o quinto álbum dos BmtH, é 
passar na Kingsly street, perto de Piccadilly, e ir à drop 
dead para abastecer. •

“If only sorrow could build a staircase, 
or tears could show the way.
I would climb my way to heaven, 
and bring him back home.
Don’t give up hope, my friend,
this is not the end.”

Lindo… :)

“Há já muitos anos que não sinto nenhuma 
emoção nem ao ouvir música, nem ao criá-la, 
bem como ler e escrever, e isto faz-me sentir 
terrivelmente culpado. 
Quando estava nos bastidores, as luzes 
diminuíam e da multidão subia um rugido 
maníaco, mas aquele momento não me fazia 
o efeito que faria, por exemplo, ao freddie 
mercury, que parecia adorar e absorver energia 
do público, o que é uma coisa que totalmente 
admiro e invejo. o facto é que não vos consigo 
enganar, nenhum de vós. simplesmente não 
é justo para vocês e para mim. o pior crime 
que posso imaginar seria enganar as pessoas 
sendo falso e fingindo que me estou a divertir 
a 100 por cento. às vezes, antes de entrar 
para o palco, sentia-me como se tivesse um 
relógio a bater dentro de mim. tentei tudo que 
está ao meu alcance para gostar disso, e eu 
gosto, deus, acreditem-me, eu gosto, mas 
não o suficiente. Agrada-me o facto de que eu 
e nós atingimos e divertimos uma porção de 
gente. devo ser um daqueles narcisistas, uma 
daquelas pessoas que goza as coisas somente 
quando está sozinha. sou demasiado sensível. 
Preciso ficar um pouco dormente para ter de 
volta o entusiasmo que eu tinha quando criança. 
nas nossas últimas três tournées, tive um 
reconhecimento por parte de todas as pessoas 
que conheci pessoalmente e dos fãs de nossa 
música, mas ainda não consigo superar a 
frustração, a culpa e a empatia que tenho por 
todos. existe o bom em todos nós e acho que 
eu simplesmente amo as pessoas demais, tanto 
que chego a me sentir mal. o triste, sensível, 
insatisfeito, pisciano, pequeno homem de Jesus. 
Porque simplesmente não aproveitam? eu não 
sei! tenho uma esposa que é uma deusa, que 
transpira ambição e empatia, e uma filha que me 
lembra demais como eu costumava ser, cheia de 
amor e alegria, beijando todas as pessoas que 
encontra porque todo mundo é bom e não lhe 
vai fazer mal. isto me aterroriza a ponto de eu 
mal conseguir funcionar. não posso suportar a 
ideia de frances se tornar o triste, autodestrutivo 
e mórbido roqueiro que eu virei. eu tive muito, 
muito mesmo, e sou grato por isso, mas desde 
os meus sete anos de idade passei a ter ódio de 
todos os humanos em geral... e isto só porque 
amo demasiado e sinto demais por todas as 
pessoas, pelo menos assim acho. Agradeço-vos 
a todos do fundo do meu estômago queimado 
de náusea pelas vossas cartas e por se terem 
preocupado comigo durante todos estes anos. 
eu sou mesmo um bebé errante e triste e, agora, 
não tenho mais paixão. Assim, recordem-se 
que é melhor arder numa só labareda do que 
enferrujar a pouco e pouco. 
Paz, amor, empatia. 

Kurt Cobain.” •
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>>> frederico fonseca {fredmf@gmail.com}

foram que a procura mundial por energia subiu 5% 
em 2010, provocando um novo pico de emissões 
de Co2, apesar de 20% da população mundial 
continuar sem acesso a eletricidade. entre 2010 e 
2035 estima-se que os países que não pertencem a 
oCde serão responsáveis por 90% do crescimento 
mundial de energia, e consequentemente por 70% 
do incremento da produção económica (visto haver 
uma correlação direta entre consumo energético 
e crescimento económico). As previsões da Aie 
também apontam para que a China consuma 70% 
mais energia que os estados unidos em 2035, 
reforçando a sua posição como maior consumidor 
mundial de energia, infelizmente muito desse 
crescimento de consumo de energia será baseado 
em combustíveis fósseis. Ainda citando o relatório 
World energy outlook 2011, se continuarmos 
nesse ritmo de consumo energético baseado em 
combustíveis fósseis, será praticamente impossível 
regular o aumento da temperatura terrestre em 
2ºC a um preço razoável, no cenário atual o 
aumento da temperatura poderá ser superior a 6ºC, 
causando danos incalculáveis para o meio ambiente. 
o departamento de energia norte Americano 
corrobora com o relatório da Aie e afirma que as 
emissões globais de Co2 subiram 6% em 2010, 
como consequência o nível de concentração de 
gee na atmosfera é o mais elevado até a data. esse 
aumento de emissões segundo o mesmo relatório 
foi causado em grande parte pelos estados unidos, 
China e índia, pois os países que assinaram o 

protocolo de Quioto conseguiram reduzir as suas 
emissões em 8% em relação aos níveis de 1990. 
esses países atualmente correspondem a menos 
de 50% das emissões de Co2 a nível mundial.
em durban, chegou-se a um tímido acordo, 
a China e os países em fases avançadas de 
desenvolvimento aceitaram estar abrangidos 
por um limite vinculativo das suas emissões de 
gee a partir de 2020, contudo até lá muita coisa 
poderá acontecer e o futuro continuará incerto. 
Corroborando a tese da incerteza, após o término 
da conferencia de durban, o Canadá declarou 
o abandono do protocolo de Quito, alegando 
que cumprimento das suas metas afetaria 
drasticamente a sua economia, que cada vez 
mais está dependente da exploração de recursos 
naturais, principalmente combustíveis fósseis.
Para que haja um acordo abrangente, é essencial 
que a população esteja informada e saiba das 
consequências que as decisões tomadas pelos 
seus lideres podem trazer, por isso é necessário 
fazermos a nossa parte e começarmos a exigir 
dos nossos comerciantes, fornecedores e 
decisores políticos a aplicação de medidas de 
controlo das suas emissões de Co2, assim 
estaremos a contribuir para que no futuro se 
tomem decisões mais concretas no combate as 
alterações climáticas. •

entre os dias 28 de novembro a 9 de dezembro 
decorreu a 17º Conferência mundial do Clima em 
durban, na África do sul, onde foi debatido entre 
outras questões a criação de um novo acordo 
mundial para limitar as emissões de gases com 
efeito estufa (gee), que deverá substituir o atual 
protocolo de Quioto, que expirará no final de 2012.
essas negociações não foram fáceis devido 
a conjuntura atual da economia mundial e da 
intransigência de alguns países. Por um lado o 
Japão, a rússia e o Canadá não aceitam uma 
extensão do protocolo de Quioto tal como ele 
é atualmente. Por outro, os países em fases 
avançadas de desenvolvimento como a China 
(maior emissor mundial de gee), índia e Brasil que 
desejam o prolongamento do protocolo de Quioto 
até 2015, não aceitam que lhes seja imposto um 
limite de emissões antes de 2020, a não ser com 
carácter voluntário, pois alegam que tal obrigação 
afetaria o seu crescimento económico.
não obstante essas oposições, todos concordam 
que o segundo maior emissor de gee a nível 
mundial, os estados unidos da América (euA), 
deve rever a sua posição e estar disposto a aceitar 
um limite para as suas emissões de gee, pois 
sem isso não será possível chegar a um consenso. 
Contudo os estados unidos, que não ratificaram o 
protocolo de Quioto, somente aceitam este cenário 
se a China e os países em fases avançadas de 
desenvolvimento também estiverem vinculados 
a um limite obrigatório de emissões, pois alegam 
que a responsabilidade por grande parte do 
aumento das emissões de Co2 nos próximos anos 
pertence a esses países. essa é a posição que 
os euA vêm defendendo há já alguns anos e que 
tem causado impasse nas negociações. no meio 
dessa divergência está a europa, que tenta a todo 
custo mediar as negociações no sentido de se 
chegar a um acordo que agrade a todas as partes, 
mas essa esperança tem-se deteriorado com o 
passar dos anos, e atualmente com a posição do 
Japão e da rússia contra uma possível extensão 
do protocolo de Quioto sem a participação dos 
euA, a sua tarefa tornou-se quase impossível. 
Apesar dos esforços demonstrados pela europa 
no combate as alterações climáticas, a verdade é 
que a europa somente é responsável por 11% das 
emissões de gee a nível mundial e por isso as 
suas ações para combater esse problema global 
tem poucos efeitos práticos. entretanto, o mundo 
não pára e a concentração de gee continuam a 
aumentar na atmosfera e os seus efeitos tornam-
se cada vez mais difíceis de serem mitigados, é 
o que dizem os recentes relatórios da Agência 
internacional de energia (Aie) e do departamento 
de energia norte Americano. segundo o relatório 
da Aie (World energy outlook 2011), poucos sinais 
apontam para a efetiva mudança de rumo das 
tendências mundiais da energia, os dados obtidos 

Conferência Mundial do Clima
Um Futuro Sustentável 
em negociação 

>>> ambiente
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a se poder responder a duas questões com perfeita 
clareza: o que se vai fazer e como?
no entanto, se nos debruçarmos nas mensagens de 
educação para a saúde dirigidas a jovens, quantas 
envolveram os jovens na sua conceção?
existem diferentes metodologias que podem ser 
utilizadas. Por exemplo, os grupos focais têm sido 
utilizados na estruturação de ações diagnósticas 
e levantamento de problemas, no planeamento 
de atividades ou na revisão do processo. esta 
estratégia, entre outras, poderá permitir, por 
exemplo, a identificação de: fatores que explicam a 
situação atual, bem como os fatores que é preciso 
mudar para alterar a mesma; comportamentos e 
estilos de vida do grupo-alvo; e tipos de media, 
eventos e indivíduos mais influentes para as 
atividades de comunicação interpessoal.
não é raro existirem pequenos panfletos, pouco 
atrativos a nível gráfico, onde se condensa toda a 
informação que o espaço permite (e não permite), 
com resultados muito aquém do que se pretende. e 
quantas das metodologias utilizaram instrumentos 
significativos para este grupo etário, como 
ferramentas web (por exemplo, blogues, fóruns, 
vídeos web, chats), peças de teatro, jogos e outras 
atividades lúdicas?
A participação direta na conceção de produtos é 
uma alternativa também muito interessante para ser 
explorada, não só no campo da criatividade, mas 
também na sua execução quando os alunos têm 
competência para a mesma. e se no nosso país há 
alguns exemplos a nível de elaboração de cartazes 
e panfletos, a utilização de meios mais recentes e 
mais cativantes é ainda muito pouco trabalhada, 
numa altura em que existem, por exemplo, cursos 
profissionais de técnicos de multimédia nas nossas 
escolas. Que produtos surgiriam? 
no dia 10 de outubro, iniciou-se oficialmente mais 
um projeto do ser saúde, o Programa de marketing 
social em saúde da unidade de saúde Pública do 
Agrupamento de Centros de saúde
guimarães/vizela.
“Porque esperas?” é a provocação feita no final 
de cada um dos spots de vídeo de 20 segundos, 
dirigidos a adolescentes e jovens adultos. Cada spot 
aborda um determinante de saúde diferente, como 
a saúde oral, a atividade física e a saúde sexual e 
reprodutiva, entre outros.
o ser saúde trabalhou com um grupo de jovens 
adultos na elaboração de um conjunto de spots 
de vídeo em áreas prioritárias para a promoção 
de estilos de vida saudáveis e para a prevenção 
de consumos nocivos e de comportamentos de 
risco, destinados àquela faixa etária. estes spots 
foram elaborados pelos atuais finalistas do Curso 
Profissional de técnicos de multimédia da escola 
secundária martins sarmento, sita em guimarães.
Além da divulgação na televisão nacional e na 
internet, os spots estão a ser transmitidos em 
locais-chave dos concelhos de guimarães e vizela, 
como entidades culturais, iPss, serviços municipais, 
estabelecimentos de saúde e mobiliário urbano para 

informação (muPi) com suporte de vídeo, 
entre outros. A utilização destes spots, quando 
inseridos em programas de promoção da saúde, 
poderá responder a uma necessidade premente da 
era em que vivemos... e servir de exemplo ao que se 
pode realizar nesta área…
veja os spots “Porque esperas?” em: 
www.seraude.com. •

poderão os jovens ser 
um elemento-chave na 
conceção do marketing 
social em saúde a eles 
destinado? Há muito que se 
defende que o público-alvo 
de qualquer programa de 
promoção de saúde deve ser 
envolvido na sua conceção e 
implementação, de uma forma 
mais ou menos pró-ativa. 

uma das estratégias fundamentais de em 
powerment para aumentar o controlo da população 
sobre a sua saúde, a sua aptidão para procurar 
informação e a sua competência para assumir 
essa responsabilidade, é a promoção da literacia 
em saúde. Como literacia em saúde referimo-nos 
à competência para tomar decisões relacionadas 
com a saúde nos mais diferentes contextos do 
quotidiano, seja em casa, no local de trabalho, na 
comunidade, no sistema de saúde, no comércio ou 
na esfera política.
A literacia em saúde engloba diferentes dimensões. 
Centremo-nos apenas nos conhecimentos em 
saúde e nas competências para ter atitudes e 
comportamentos salutogénicos. e, no que diz 
respeito ao público-alvo, concentremo-nos nos 
jovens e jovens adultos. no que diz respeito à 
educação para a saúde, o currículo escolar e a 
informação passada pelos profissionais de saúde 
concorre em grande desvantagem com outras 
duas fontes.
Por um lado, os anunciantes têm como alvo 
frequentemente as crianças e ainda mais 
agressivamente os jovens, havendo inclusivamente 
alguns esforços nacionais e internacionais para se 
limitar este tipo de publicidade. num estudo norte-
americano, por exemplo, estimou-se em mais de 20 
mil milhões de euros por ano o dinheiro despendido 
que tem como alvo este grupo os adolescentes na 
televisão, revistas e internet, entre outros meios. ou 
não fosse de cinco horas o tempo médio diário de 
exposição dos adolescentes aos mass media…
Por outro lado, é frequente encontrar erros graves 
quando é realizada a educação para a saúde pelos 
media, inclusivamente quando o propósito é apenas 
o de esclarecer os seus clientes. este facto origina 
um novo tipo de crenças na comunidade, baseadas 
nos meios de comunicação, os quais curiosamente 
transmitem credibilidade aos conceitos transmitidos, 
apesar das frequentes contradições entre os 
agentes de informação ou do mesmo agente 
relativamente ao tempo em que a transmissão é 
realizada. daí a importância de, nos programas de 
promoção de saúde, se dedicar tempo a analisar 
como se constrói a publicidade e a desinformação, 
de modo a dar competências para a desconstruir e 
acrescentar ou contrapor aquilo que não é dito.
se a simples transmissão de informação não se 
traduz na mudança de atitudes e comportamentos, o 
marketing tem esse objetivo. é importante, portanto, 
considerar esta ferramenta quando se tem como 
finalidade a promoção da saúde, especialmente se 
a aliarmos a um programa estruturado. o marketing 
social pode ser definido como a utilização de 
princípios e técnicas de marketing para a promoção 
de uma causa, ideia ou comportamento social.
o marketing social em saúde tem vindo a ser 
utilizado mas não com o investimento desejado e 
frequentemente sem um fio condutor. é fundamental 
que seja apelativo ao público-alvo, que tenha 
objetivos perfeitamente definidos, que equacione o 
que pode influenciar os comportamentos, de modo 

Porque esperas?
Spots de vídeo 
feitos por jovens para jovens
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Celebrar 2012 à mesa...
Com Cerveja
com um novo ano, chegam novos desafios, novas metas a atingir, nada melhor que 
comemorar este novo marco das nossas vidas à mesa entre saborosas iguarias 
gastronómicas e boas cervejas, em plena harmonização de aromas e sabores.

Celebrar cada momento de felicidade, em boa 
companhia é sempre uma festa, não só no 
verdadeiro sentido da palavra, mas também 
para o bem-estar, fortalecendo relações, corpo 
e mente. e cada vez mais precisamos destas 
“festas”, encontrando nelas um conforto para os 
momentos menos bons.
Com um novo ano, chegam novos desafios, novas 
metas a atingir, nada melhor que comemorar 
este novo marco à mesa entre saborosas 
iguarias gastronómicas e boas cervejas em 
plena harmonização de aromas e sabores. e 
nem sequer tem de gastar muito dinheiro, basta 
ter criatividade e os sentidos apurados, as 
cervejas, felizmente, são uma bebida acessível 
a todas as carteiras. e pode, até, usar a cerveja 
na preparação de alguns pratos. Celebrar não 
quer dizer exagerar, a elegância no consumo é 
“palavra de ordem”.
e para que este desafio fique completo, 
preparamos uma prova de cervejas portuguesas 
e gastronomia. o local escolhido foi o restaurante-
cervejaria Portobeer, no Porto, onde o Chef 
Hélio Loureiro preparou para o nosso painel 
de provadores seis pratos que se revelaram 
deliciosos! o Portobeer é um restaurante-
cervejaria que assume uma forte aposta no 
design moderno e relaxado, pautado por 
uma flagrante originalidade que permite uma 
ambiência apetecível para a partilha de refeições 
apropriadas aos mais diversos momentos 
do quotidiano. 
dois pisos demarcam ambientes distintos: no 
piso 0 o dourado e o branco lacado são as cores 
predominantes para, entre o meio-dia e a meia-
noite, poderem ser apreciadas as especialidades 
da casa e da cidade. no piso 1 (com zona para 
fumadores), os tons de preto conferem um 
ambiente mais intimista, ideal para convívios 
entre amigos ou para desfrutar dos jantares 
vínicos ou cervejeiros que são organizados 
mensalmente.  Aqui pode usufruir de uma 
ementa rica em iguarias tradicionais, na qual se 
destacam as míticas francesinhas portuenses 
com uma variedade surpreendente: francesinha 
à Portobeer, francesinha de carnes brancas, 
francesinha de porco preto ou francesinha 
vegetariana são o resultado da arte de cozinhar 
com uma pitada de criatividade. o objetivo é 
surpreender quem por ali passa. um espaço 
moderno e dinâmico, mas com a mesma tradição 
das clássicas e emblemáticas cervejarias da 
cidade do Porto.
na prova, realizada no passado dia 21 de 
dezembro, ao almoço, estiveram presentes: 
toscano de Almeida, pela melo Abreu (Açores); 
Jorge moutinho e maria manuel dantas, pela 
unicer; eunice nunes, da sociedade Central 
de Cervejas e Bebidas; o Chef Hélio Loureiro, 
responsável pelo menu e as harmonizações 
propostas; José silva, critico gastronómico e 

colaborador das revistas Passion; eu própria 
(maria Helena), diretora das revistas Passion; e 
na sobremesa contamos ainda com a presença 
de miguel filipe ribeiro, responsável pelo 
Portobeer e um apoio fundamental na realização 
desta iniciativa.
A cada uma das empresas produtoras de cerveja 
de Portugal foi pedida uma cerveja para este 
desafio, após a prova o Chef Hélio Loureiro 
idealizou um prato que se harmonizasse na 
perfeição com cada uma delas, num total de seis. 
A expectativa era elevada e as palavras que mais 
se ouviram durante a degustação foram: “está 
muito bom”; “excelente”; “maravilhoso”… e outros 
sinónimos idênticos! 
o menu foi composto por uma entrada de sonhos 
de camarão e salada de alfaces em vinagrete 
ligeiro; dois pratos de peixe, primeiro um filete 
de peixe-espada com banana frita e maracujá, 
e depois um folhado de bacalhau e especiarias; 
seguiu-se um “coração” de alcatra em molho de 
três pimentas; e um risotto de queijo da ilha de s. 
Jorge e cogumelos frescos; por fim a sobremesa, 
uma Quenelle de chocolate com espuma de 
cerveja tagus dark e gema de ovo, receita que 
aqui partilhamos consigo. 
Para o Chef a experiência foi muito interessante, 
até porque nunca tinha feito nada para cervejas. 
A preparação da sobremesa foi o maior desafio, 
confessou, isto porque “não é habitual associar 
cerveja a doces”, o mesmo acontecendo com 
pratos mais complexos e intensos de sabor, já 
que as cervejas são por natureza leves. Para 
que tudo estivesse ao nível desejado a ajuda de 
miguel ribeiro foi fundamental, tendo participado 
em todo o processo.
no final, maria manuel dantas destacou 
que o facto de estarem combinados sabores 
característicos das ilhas para as cervejas Coral e 
munich, conferiu maior exuberância à experiência 
sensorial. Jorge moutinho aproveitou para 
acrescentar que “a munich foi uma verdadeira 
revelação, muitíssimo bem harmonizada com o 
risotto de cogumelos”.
Para toscano de Almeida, tudo esteve perfeito, 
mas a surpresa chegou com a sagres Puro malte, 
salientando que “está fabulosa”.
Para eunice nunes a Quenelle de chocolate com 
espuma de cerveja tagus dark e gema de ovo 
“foi um momento marcante, pois esta combinação 
remete para as minhas recordações de infância, 
com as gemadas que fazíamos, coisas que com o 
passar da idade deixamos de comer”.
em jeito de conclusão, José silva salientou que o 
setor cervejeiro português “está a trabalhar muito 
bem” e há razões mais do que suficientes para 
as pessoas começarem a dar mais atenção às 
cervejas produzidas em Portugal.
Aliás, foi opinião geral que a diversidade de 
cervejas que já se produz em Portugal é muito 
interessante, o que verificou pela variedade 

representada nesta iniciativa: Cintra Pilsener; 
Coral Lager; sagres Puro malte; super Bock 
Abadia gourmet; munich (preta) e tagus dark.
Perante o sucesso desta prova, o Portobeer 
decidiu recriar este momento para todos os 
clientes que desejem usufruir desta experiência 
sensorial, através de um jantar temático que vai 
acontecer no próximo dia 19 de janeiro.
vai resistir?

QUENELLE DE CHOCOLATE 
COM ESPUMA DE CERVEJA 
TAGUS DARK E GEMA DE OVO

Ingredientes:
meia cerveja tagus dark por pessoa; 
4 Colheres de sopa de açúcar; 
1 gema de ovo por pessoa. 
Preparação:
Levar ao lume em banho maria e bater 
sempre com varas de arame até obter uma 
espuma forte, cerca de 4/5 minutos. servir 
com mousse de chocolate 85% de cacau e 
acompanhar com cerveja tagus dark.

PORTOBEER

Avenida da Boavista, nº 1245, Porto
T. +351 226 086 793

portobeer@portopalaciohotel.pt

Chef Hélio Loureiro
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o primeiro momento chegou com sonhos de 
camarão acompanhados de uma pequena 
salada de alfaces em vinagrete ligeiro, com um 
toque de grãos de mostarda. Para acompanhar 
a Cintra Pilsener (branca), uma cerveja muito 
leve, que deixa um final de boca com alguma 
doçura, característica que fez o contraste com os 
grãos de mostarda, conferindo mais harmonia e 
elegância à degustação.

no terceiro momento de degustação provamos 
a mais recente novidade no mercado: a sagres 
Puro malte. de espuma densa e cremosa, tem 
uma tonalidade de dourado velho, muito sedutora. 
nos aromas destacam-se as notas de malte, 
grãos torrados, cereais, especiarias e um toque 
de caramelo. é uma cerveja intensa, encorpada, 
equilibrada, a acidez e o amargor são perfeitos 
para a gastronomia, e deixa um ótimo final de 
boca. muito macia e elegante harmonizou-se 
na perfeição com um folhado de bacalhau e 
especiarias. 

Com o risotto de queijo da ilha de s. Jorge e 
cogumelos frescos provamos outra novidade: 
a munich, uma cerveja preta da melo Abreu, 
fábrica de são miguel, Açores. esta foi a 
harmonização mais surpreendente para a maioria 
dos provadores. A cerveja munich resulta de 
uma fórmula antiga da melo Abreu, bem como 
o seu rótulo, com espuma cremosa, mostrou 
aromas com notas de café, muito caramelo, 
ligeira azeitona complexante e malte torrado, 
características que prevaleceram no sabor e se 
integraram muito bem com o delicioso risotto.

Por fim, a sobremesa preparada no momento 
pelo Chef Hélio Loureiro, num show cooking que 
chamou a atenção de todos os presentes, não só 
pela facilidade na preparação, mas também porque 
incluía a cerveja tagus dark, conferindo um toque 
de originalidade e sabor à cerveja. A Quenelle de 
chocolate com espuma de cerveja tagus dark e 
gema de ovo, ficou pronta e chegou aos nossos 
pratos, deliciosa. As notas agradáveis de chocolate 
e café e a boa acidez, combinadas com a leveza 
desta tagus dark (preta), fizeram uma agradável 
combinação com a sobremesa ligando todos os 
componentes.

depois, para fazer maridagem com a Coral Lager 
(branca), a cerveja da madeira, o Chef preparou 
um filete de peixe-espada com banana frita e 
maracujá. de espuma intensa, com perfil muito 
aromático, a Coral seduz pela leveza e suavidade 
que a definem, o bom corpo e volume na boca, 
com um sabor prolongado, tudo em boa harmonia 
com o prato, mas foi a acidez que nos deslumbrou 
ao combinar na perfeição com o molho de 
maracujá ligeiramente doce. 

Até aqui tudo esteve fantástico e assim continuou 
com a chegada da super Bock Abadia gourmet, 
com boa espuma e cor acobreada. notas de 
maçãs verdes, frutos vermelhos complexantes, 
caramelo e cereais, predominaram nos aromas. 
na boca revelou boa acidez, bom corpo e volume, 
notas frutadas, características que lhe conferem 
complexidade para acompanhar iguarias 
gastronómicas. no prato tínhamos um “coração” 
de alcatra em molho de três pimentas. Perfeito.

•  H A R M O N I z A Ç õ E S  •

+ + +

+ + +
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>>> ranchos da minha terra >>> alcino monteiro

as conquistas de uma medalha de ouro no 
festival da feira Popular de Lisboa, de prata 
no festival nacional da nazaré e de bronze em 
variadíssimas localidades.
Além-fronteiras, representou a região no festival 
internacional da cidade de tui, na vizinha 
província da galiza, em espanha.
é composto por cerca de cinco dezenas de 
elementos, incluindo a tocata onde se fazem 
representar os mais diversos instrumentos 
enraizados no povo da época (séc. Xviii e XiX), 
como o violão, o cavaquinho, a ramaldeira, a 
concertina, o bombo, os ferrinhos e o reco-reco, 
acompanhados pelas excelentes e melodiosas 
vozes do seu coro e cantadores, que transmitem 
às gerações atuais e futuras um valioso legado, 
que convidam a preservar.
de notar que no concelho de vila nova de 
famalicão coexistem mais de duas dezenas de 
grupos folclóricos e etnográficos, que teimam, 
e vêm conseguindo, preservar a riqueza das 
tradições, dos usos e costumes, das gentes deste 
riquíssimo concelho de vila nova de famalicão, 
que o rei d. sancho i já visionava com terra 
de grandes potencialidades ao confiá-la a 40 
povoadores no longínquo “ano de nosso senhor 
Jesus Cristo, de 1205”. •

tem sede na freguesia de Lousado, em vila nova de 
famalicão e é um verdadeiro embaixador do folclore 
do Baixo minho, com influências das terras maiatas, 
das quais está separado apenas pelo outrora 
límpido e sempre nostálgico rio Ave, que, embora 
lentamente, recupera dessa “maldita doença” que é 
a poluição, para continuar a prender quem dele se 
aproxima para dar o saltinho da misteriosa região do 
douro Litoral para a verdejante e feiticeira região do 
minho.
o seu nascimento data de 10 de abril de 1987 
e adotou o nome de “rancho folclórico de stª 
marinha de Lousado” propondo-se manter vivas as 
tradições folclóricas e etnográficas da freguesia, do 
concelho e da região, num abraço fraternal entre 
usos e costumes das gentes das duas margens do 
Ave, separadas pela imponente e robusta ponte 
românica da Lagoncinha, que permite a passagem 
para a outra margem e dali para a freguesia de são 
martinho de Bougado, da cidade da trofa.
A freguesia de Lousado, do concelho de vila nova 
de famalicão, está localizada no centro de uma 
região onde o desenvolvimento é uma constante, 
onde se localizam empresas de dimensão mundial, 
como é o caso da Continental/mabor, mas que não é 
razão suficiente para que se esqueçam as tradições 
e os costumes dos seus antepassados.
tudo começou com a realização de cortejos de 
oferendas a favor das festas em honra do sagrado 
Coração de maria e senhora da Boa Hora. As 
pessoas juntarem-se, dançaram e cantaram 
segundo os costumes antigos da freguesia, e 
daí à fundação do rancho folclórico foi apenas 
um pequeno passo, o de não deixar esmorecer o 
entusiasmo e dar continuidade a um projeto cultural 
capaz de transmitir às gerações atuais e vindouras 
e a todos quantos a desconheçam, a enorme 
riqueza que se guarda ali, naquele pedaço de minho, 
influenciada pelas aragens vindas da margem 
esquerda do rio Ave, onde termina o douro Litoral.
Cantares com velhas e entranhadas tradições 
minhotas, de algum modo influenciados pela 
proximidade e contacto com a riquíssima e vizinha 
região maiata, vêm sendo afincadamente recolhidos 
e exibidos por este baluarte da cultura lousadense e 
do concelho de vila nova de famalicão, destacando-
se também a riqueza dos trajes de que se destacam 
os dos trabalhos de ceifar, da eira, da poda e da 
vindima, de lavradores ricos, de ir à missa e de 
romaria, os domingueiros de mordomas, de noivos, a 
palhoça e o capote varino.
no historial deste rancho folclórico são de salientar 

Rancho Folclórico 
Santa Maria do Lousado
Folclore de ouro

pUb
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TOURO | 21.04 a 21.05

deixe a impulsividade de lado na 

sua relação amorosa, pois só tem a 

perder com isso. Passará momentos 

muito divertidos com os seus amigos, 

valorize-os. no emprego tudo 

correrá dentro da normalidade, sem 

preocupações. Procure fazer mais 

exercício físico, sentirá muita energia e 

a sua saúde vai agradecer, bem como 

o seu espírito. siga a sua intuição, pois 

é a sua mais sábia conselheira!

VIRGEM | 24.08 a 23.09

no inicio do ano estará muito criativo 
e talentoso, peça ajuda a quem possa 
dar um sentido prático ao que diz e 
pensa, e transforme as suas ideias 
em realidade. no amor, descobrirá 
novas emoções ou sentimentos que 
podem deixá-lo confuso e sem saber 
que passos dar. tenha calma, as 
respostas surgirão naturalmente. Algum 
cansaço pode ter consequências na sua 
instabilidade nervosa, descanse mais. 
ouça o seu coração e escolha o melhor 
para si!

PEIXES | 20.02 a 20.03

nos primeiros meses do ano, 
os novos relacionamentos estão 
favorecidos, contudo evite ser 
demasiado possessivo, isso arruína 
qualquer relação se a quiser 
duradoira. se é empresário, e 
independentemente deste período de 
crise, invista em projetos arrojados, 
com a devida análise, trarão lucros. 
na saúde, este é o momento indicado 
para começar uma dieta, pois 
os astros estão do seu lado e os 
resultados serão muito positivos. não 
se esqueça que: o diálogo ajuda a 
resolver todos os conflitos!

CARANGUEJO | 22.06 a 23.07

não seja egoísta e partilhe as suas 
emoções com a pessoa que tem a seu 
lado. Aprenda a confiar em si, na vida 
e nos seus amigos. esteja atento à sua 
conta bancária, terá tendência para 
alguns gastos supérfluos e tenderá a 
gastar mais do que pode. esta é uma boa 
altura para fazer os seus exames médicos 
de rotina, apesar da sua saúde andar 
bem, convém não descurar. Praticar a arte 
de ser feliz é muito divertido, aproveite 
esta boa fase!

CAPRICÓRNIO | 22.12 a 20.01

de nada adianta continuar a pensar 
no passado quando tem um futuro 
imenso pela frente, ponha os maus 
pensamentos para trás das costas e 
siga em frente, só assim conseguirá 
encontrar um novo amor. no trabalho, 
ponha os assuntos em dia, até porque 
durante este período vai sentir-se 
mais enérgico que o habitual. Assim, 
aproveite e não deixe nada por fazer 
para trás, para que não tenha más 
consequências. mostre e partilhe com 
os que o rodeiam a sua energia e luz, 
vai sentir-se muito bem e contribuir 
para a felicidade dos que o rodeiam! 

AQUÁRIO | 21.01 a 19.02

Apesar de ter tendência para não este 
é um período muito tranquilo. nada de 
anormal acontecerá e poderá seguir 
a sua vida com habitualmente faz. 
não deixe que a razão fale mais alto 
do que o coração e siga o que ele lhe 
diz. na saúde tenha algumas cautelas, 
especialmente a nível psicológico, 
pois poderá sofrer de algum distúrbio 
emocional. Lembre-se sempre que 
a vida é um bem maravilhoso e que 
muitas surpresas ainda lhe estão 
reservadas!

GÉMEOS | 23.05 a 21.06

Aproveite bem este momento de 
grande equilíbrio financeiro e pense 
bem onde investir o seu dinheiro, 
não caia na tentação de emprestar 
aos amigos, pois pode trazer 
consequências negativas às relações. 
A saudade poderá invadir o seu 
coração, mas para já nada de novo no 
âmbito dos amores. encare os seus 
amigos como um prolongamento da 
sua família. tenha cuidado com as 
quedas, e tente caminhar com mais 
atenção. Acredite que os seus desejos 
se vão realizar. você merece!

CARNEIRO | 21.03 a 20.04

este é o momento ideal para por em 
andamento o seu investimento mais 
secreto, aquele sonho que sempre teve 
mas nunca arrojou concretizar. vá à 
luta! Aproveite os momentos livres para 
compensar o seu amor pelo pouco tempo 
que têm para estar juntos, aproveite 
bem os fins de semana e faça umas 
escapadinhas românticas. não descure a 
saúde, especialmente ao nível respiratório. 
Liberte-se do passado e viva o presente 
com confiança!

LEÃO | 24.07 a 23.08

é possível que ande demasiado 

ansioso. o seu organismo necessita 

de descanso, evite chegar ao limite 

da sua resistência. Apesar disso o 

período é favorável ao romance, 

desfrute ao máximo. no trabalho tenha 

cuidado para não confiar demais os 

seus segredos e intimidades com 

os colegas de trabalho. e lembre-se: 

Plante hoje as sementes de otimismo, 

e amanhã colherá frutos de felicidade!

SAGITÁRIO | 23.11 a 21.12

Ano novo vida amorosa nova! deixe-se 
levar por uma nova paixão. Aproveite 
a intensidade dos seus sentimentos e 
desfrute dos bons momentos a dois.
nas relações laborais avalie o caráter 
dos seus colegas, pois um deles, mal 
intencionado, poderá prejudicá-lo no 
trabalho. seja persistente e esforce-
se por levar os seus planos até ao 
fim. Controle a sua tensão arterial, 
pois especialmente nesta altura terá 
tendência para sentir as tensões mais 
altas. Com prudência alcançará o 
sucesso!

ESCORPIÃO | 23.10 a 22.11

Acredite nas suas potencialidades. 
mostre aos seus superiores que é uma 
pessoa competente, proponha-se a novos 
objetivos e desenvolva-os. evite que os 
seus amigos critiquem a sua maneira 
de ser, no amor nada de novo para este 
período. Cuide dos seus dentes, tem 
andado muito relaxado. o excesso de 
doces pode provocar dores indesejáveis, 
evite-os. tenha força e coragem, você 
sabe que é capaz de ultrapassar os 
obstáculos!

BALANÇA | 24.09 a 22.10

tenderá para pensar muito nas 
suas relações anteriores. não 
sinta saudades do passado, viva o 
presente intensamente, pois tem ao 
seu lado uma pessoa muito especial. 
A impulsividade poderá causar alguns 
estragos na sua conta bancária. 
não perca muito tempo a ver as 
montras dos saldos. faça uma lista 
de necessidades e siga-a à risca. 
Com todo o planeamento do novo 
ano poderá sofrer de uma quebra 
de tensão, tenha cuidado. encontre 
a serenidade dentro de si, e os 
caminhos surgirão naturalmente!




