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Recentemente eleito,
PAPA FRANCISCO é o 266º Papa da história 
da Igreja Católica e sucede a Bento XVI e, até há bem 

pouco tempo, preferia andar de transportes
públicos a ser conduzido, preferindo

especialmente andar de metro
e de AUTOCARRO.
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>>> notícias

Este ano assinalam-se 50 anos 
de serviço de transporte urbano 
na Cidade de Guimarães. Foi 
em Junho de 1963 que os 
primeiros autocarros dedicados 
especificamente a esse serviço 
entraram em serviço. O facto 
foi obviamente coberto pela 
imprensa da época. 
Para assinalar o acontecimento 
podemos adiantar que os 
TUG – Transportes Urbanos de 
Guimarães estarão presentes 
num certame que, a devido 
tempo, será anunciado e 
em que participará com uma 
exposição, mostrando a 
evolução do serviço ao longo 
destes 50 anos.

procurement é um termo que significa em português 
aquisição de bens ou serviços. a sua finalidade é 
conseguir adequar os meios como são adquiridos 
produtos ou serviços, ao melhor custo possível, isto 
de forma a atender às necessidades da empresa 
enquanto compradora, considerando os termos de 
qualidade e quantidade, tempo e local onde são 
fornecidos.
neste conjunto de reuniões, o objetivo é a definição 
dos processos destinados a decidir necessidades, 

PUB

50 anos de transportes
urbanos em Guimarães

O serviço de carreiras e de alugueres começa dentro 
de dias a ser reforçado com autocarros de lotações 
que variam entre os 55 e 69 lugares. 
Estes veículos serão distribuídos pelas duas áreas 
operacionais, estando equipados com todo o material 
mais recente a nível de qualidade e segurança. Uma 
especial referência tem que ser feita ao lado mais 
visível para os clientes, que é aquele de diz respeito 
ao conforto e à própria beleza dos autocarros. Linhas 
sóbrias e minimalistas que tornam, inevitavelmente, 
a viagem mais agradável.

ARRIVA
Reforça oferta 
de autocarros

âmbito e estratégia a seguir, sendo neste caso o 
âmbito do próprio Grupo. Por isso, e para o efeito, 
decorreu na ARRIVA Portugal, em Guimarães, uma 
reunião com a Bravo Solution que visou aprofundar 
o conhecimento dos montantes e principais 
fornecedores da ARRIVA em Portugal, no sentido de 
validar a informação previamente enviada, na iniciativa 
de Procurement do Grupo. neste encontro estiveram 
presentes Bruno Lopes, Filipe Pereira e Fernando 
Cosme, que receberam nicoletta Salerno da Bravo 
Solution e a Anjali Raja da ARRIVA UK. noutra reunião 
o tema fundamental foi a questão do fornecimento 
de combustíveis, também relacionada com o 
Procurement, estiveram Bruno Lopes, Filipe Pereira, 
Bruno Colnago, Tiago Ribeiro, Roberta Trentini.

Procurement
ou formas de aquisição
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Caro/a Leitor/a, Cliente e Amigo/a,

haBEmus papam!
Pela sua importância a nível Mundial para todas as pessoas, seja qual for a sua religião ou credo, no momento 
em que escrevo este editorial, é esta a grande notícia. 
há cerca de uma hora, espectadores de televisão do mundo inteiro terão visto, em direto, fumo branco a sair da 
chaminé da Capela Sistina, no Vaticano.
Esse foi o primeiro sinal de que os Cardeais - os mais altos representantes da Igreja Católica a nível mundial – 
reunidos em conclave, tinham chegado ao momento em que, por votação, escolheram o novo Papa.
há alguns minutos foi também possível saber-se que o eleito era pela primeira vez um Jesuíta, e também pela 
primeira vez um Cardeal Latino-Americano, mais concretamente da Argentina, o que, a meu ver, poderá ser 
interpretado como mais um grande sinal dado pela Igreja Católica no seu todo acerca de si mesma e de uma 
nova postura.
Mas um elevado número de sinais continuava a ser-nos transmitido num curtíssimo espaço de tempo pois, de 
seguida, soubemos que o até então Cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, após a sua eleição, tinha 
decidido, como Papa, usar o nome Francisco. 
Pessoalmente interpretei esta escolha como contendo em si mesma dois outros sinais. O primeiro é que, ao 
ser usado pela primeira vez, o nome escolhido é mais uma mensagem de renovação que parece pretender-
se indicar desde o primeiro momento como linha de orientação do novo pontificado; o segundo é o do próprio 
nome Francisco, que pensei ter sido inspirado em S. Francisco de Assis, sobre quem se pode ler na Wikipédia: 
“Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, 
fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos, que renovaram o 
Catolicismo de seu tempo” e mais adiante: ”desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus 
semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo”.
Ora se o meu pensamento estiver certo, sendo o novo Papa um Jesuíta, ao escolher o nome do fundador dos 
Franciscanos, está a demonstrar o seu desejo de reforçar a união da Igreja Católica mas, também, a indicar a 
sua abertura ao diálogo abrangente.
Também estará a querer dizer-nos que, como o próprio S. Francisco de Assis, pretende desenvolver uma 
profunda identificação com os problemas dos seus semelhantes. Esta indicação aparece-nos ainda reforçada 
quando, ao longo dos minutos seguintes, os órgãos de comunicação social nos foram dando informações sobre 
as ações do Papa Francisco no seu passado, que revelam a coerência da sua vida anterior com esta intenção 
como Papa.
De entre outras coisas que nos foram sendo reveladas sobre a personalidade e ação do Papa Francisco, 
porque diz diretamente respeito à atividade desenvolvida pela nossa empresa, permitam-me que refira o facto 
de, enquanto Cardeal de Buenos Aires, o Papa Francisco usar frequentemente os transportes públicos da 
cidade, também como forma de estar perto dos seus semelhantes.
há precisamente um ano escrevia neste mesmo espaço o seguinte:
“Estamos no início de um ano que será muito difícil para o nosso país em consequência das medidas de 
austeridade aplicadas com o objetivo de corrigir as debilidades financeiras públicas”.
E por mais realista que pudesse ser ou mais fértil que fosse a minha imaginação, nunca imaginaria que ele seria 
tão difícil como foi.
as repercussões dessas dificuldades são imensas na nossa atividade e os primeiros indicadores de 2013 
demonstram que os seus efeitos se arrastam através de uma continuada e muito acentuada diminuição da 
procura, que nos obriga a novas medidas de ajustamento da nossa oferta.
Felizmente que, antecipando os problemas, tínhamos já começado a implementar reformas, que nos estão a 
ajudar a combater as consequências desastrosas a nível económico da diminuição da procura.
Como também nestes dias está a decorrer a 7ª avaliação da Troika ao programa de ajustamento Português, 
expressamos aqui o desejo de que venha a tornar-se realidade a possibilidade de ser acordada uma revisão 
que permita aliviar a austeridade que nos tem sido imposta.
Da nossa parte, a nível do que podemos fazer enquanto empresa, uma vez mais aqui reafirmamos todo o 
nosso empenho em prezar o emprego que geramos e todos os serviços realmente necessários para os nossos 
clientes.
permitam-me terminar afirmando que, também para a nossa atividade, seria fundamental que os cidadãos 
seguissem o exemplo do Papa Francisco, ou seja, usassem frequentemente os transportes públicos. 
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>>> destaque

O joint venture da ARRIVA húngara com a 
TRAnSMAn vai progressivamente gerando 
frutos conforme se provou, no princípio do ano, 
quando um contrato de oito anos para serviços 
em Budapeste. Este contrato tem início já no mês 
de Maio e levará ao reforço da frota existente de 
225 autocarros com 150 novos Mercedes Citaro. 
Este serviço irá operar 11,5 milhões de quilómetros 
adicionais em relação aos atualmente feitos. 
Para que todo o trabalho se possa desenvolver 
estão a ser contratados 500 novos funcionários, 
bem como se encontram em fase de construção 
novas instalações, o que garantirá a recolha e 
manutenção do material. Dominic Palleschi, diretor 
da aRRIVa para o Leste da Europa afirmou que 
este é o primeiro contrato deste tipo a ser assinado 
em Budapeste e que o mesmo permite à Autoridade 
de Transportes garantir uma melhoria significativa 
da qualidade dos serviços prestados ao cliente.

ARRIVA
Hungria

Decorreu em Copenhaga o primeiro Concurso de 
Condução organizado pela ARRIVA Dinamarca.  
Thomas Øster, diretor da ARRIVA Dinamarca 
ainda tentou a sua sorte e/ou habilidade no circuito 
composto por diversos obstáculos, no entanto, 
não conseguiu bater nenhum dos 18 finalistas. O 
grande vencedor foi o condutor Magnus Person da 
garagem de Gladsaxe. O prémio é verdadeiramente 
divertido já que o Magnus ganhou um dia de 
cachorros quentes à borla pare ele e para os 
colegas da garagem.

Dinamarca

A ARRIVA SAB baseada em 
Bergamo, Itália, iniciou a sua 
primeira formação para Certificação 
de Condutores, o correspondente 
ao nosso CAM. O curso , que é 
composto por cinco módulos de 
sete horas, garante aos condutores 
a emissão do devido certificado 
final a emitir pelo Departamento 
de Transportes. Para este 
primeiro curso estão inscritos 300 
participantes tendo a ARRIVA SAB 
colaborado directamente com as 
diversas associações da área para 
com o Departamento de Transportes 
conseguir produzir os materiais 
necessários para o curso.

Certificação de condutores
em Itália

O OVERGROunD é de novo notícia ao anunciar 
uma extensão de dois anos do seu contrato de 
exploração. Este é o resultado de um sucesso 
extremo obtido no ano passado depois de cinco 
anos de serviço em que, claramente, todos 
os colaboradores deram o seu máximo para 
contribuir para este resultado. Desde 2007, mais 
de 340 milhões de clientes usaram os serviços. 
Atualmente mais de 400 mil utilizadores diários 
provam bem a escolha por este serviço, num 
mercado onde a opção de escolha é elevada e 
variada.
Complementarmente, o LOROL, London 
Overground, foi reconhecido também como o 
serviço mais pontual do Reino Unido, com um 
recorde de 98,96% dos serviç os a chegar dentro 
dos limites contratuais e 89,10% a cumprir o 
horário dentro do minuto preciso do seu horário.

OVERGROunD
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Terminado o inverno, animam-se as gentes e 
começam as festas um pouco por todo o país. 
Quando falamos em festas, especialmente as 
populares, lembramo-nos logo dos acordeões 
e das concertinas, dos ranchos folclóricos, dos 
músicos lá da terra, e dos artistas convidados. 
Mas de facto, são as concertinas que juntam as 
pessoas, com ou sem cantares, deixando-nos 
envolver pela melodia. E, e se houver nas festas 
alguns corajosos, é ouvi-los à desgarrada, fazendo 
versos enquanto se contam histórias da vida e 
se canta em jeito de brincadeira “provocando” o 
“adversário”, para regozijo dos presentes.
Quando pensamos em concertinas e em festas, a 
associação faz-se diretamente com o Minho, de 
longa tradição e cujo “saber tocar” vai passando de 
geração em geração. Mas o que, talvez, não seria 
de esperar, era que encontrássemos no Casal de 
São Brás, no concelho da Amadora, distrito de 
Lisboa, um grupo de concertinas: o Grupo Onda 5.
A música, a inspiradora alegria que ela 
proporciona, aliada à amizade e ao convívio, 
foram motivos bastantes para que cinco amigos 
se reunissem, fazendo nascer o grupo Onda 
5, já lá vão dez anos. A formação original do 
incluía Ernesto Fonseca, manuel pinto, marcelo 
Francisco, Martins da Costa e Carlos Victor. no 
entanto, foram muitas as vezes que, a eles, se 
juntaram outros tocadores, fazendo das atuações 
e reuniões entre amigos uma festa ainda maior.
Ao longo dos anos a notoriedade foi aumentando, 
bem como os convites para atuações, 
especialmente em festividades na região centro 
e centro sul, para festas privadas, como os 
casamentos e, claro, reuniões de amigos e 
família. Onde está o Grupo Onda 5 há a certeza 
de muita alegria e uma grande animação!
Recentemente o Grupo alterou a formação, 
investiu em jovens de talento promissor, 
renovou a imagem e criou um website oficial, 
não esquecendo a página no Facebook.  Assim, 
atualmente, o Grupo Onda 5 é formado por 
quatro concertinistas – manuel pinto, Ernesto 
Fonseca, Bruno Fonseca e hugo Fonseca (sendo 
os últimos unidos, também, pela relação familiar, 
pois são primos) - e um organista, o Luís miguel. 
Juntos dão vida a um vasto reportório de temas 
alegres e populares, músicas que prometem 
animar as festas de todo o País e não só, pois 
também estão disponíveis para ir ao encontro das 
Comunidades Portuguesas no estrangeiro. 
Vamos, então conhecê-los melhor.
Manuel Pinto, tem 45 anos e conta com uma 
vasta experiência, já soma 30 anos a tocar 
concertina. O seu pai tocava acordeão e foi com 
ele que começou a tocar as primeiras notas, 
entretanto descobriu a concertina e, sozinho, 
aprendeu a tocar, vendo e ouvindo os outros. 
há já alguns anos que é professor na Escola 
de Música de Casal de São Brás, onde ensina 
pessoas dos 8 aos 80 a tocar concertina. 
Manuel Pinto está na formação dos Onda 5 
desde o início. O Grupo foi criado para: “fazer 
algumas festas e paródias de amigos, pois 

gostávamos muito de nos divertirmos, entretanto 
foram aparecendo convites para atuações em 
festividades e, assim, temos levado estes anos, 
sempre com um bom ambiente e muita festa à 
mistura”. Confessa que as atuações ao vivo para 
centenas de pessoas lhes enchem a alma, pois 
“sentimos que estamos no meio de um ambiente 
de amigos, que gostam e desfrutam desses 
momentos, dando valor ao nosso trabalho”.
O Ernesto, tem 35 anos, e também está nos Onda 
5 desde a sua formação. Para além de tocar 
concertina é ele que empresta a voz às músicas 
mais animadas. Foi em criança que despertou 
para o som da concertina, “culpa” dos avós e do 
pai. Começou a aprender e foi-se aperfeiçoando, 
tendo como “mestre” o amigo Manuel Pinto. 
para Ernesto, o Grupo Onda 5 bastante animado 
que contagia o público com a alegria e boa 
disposição. 
O Bruno tem 20 anos e toca concertina há quatro. 
“Desde pequeno que tenho paixão pela música, 
o meu avô tocava concertina e eu admirava 
a melodia”. Está nos Onda 5 há três anos, e 
confessa que tem sido uma experiência muito 
positiva: “é um grupo bastante unido, agradável, 
divertido… espetacular.”
O hugo completa 18 anos em abril e também 
toca concertina há quatro anos, no entanto, só há 
dois meses integrou os Onda 5 e confessa que 
ainda está a “aprender os segredos da música 
em grupo”, e sente-se confiante na sua nova 
missão. Também ele recebeu a inspiração do avô 
e de outros familiares e decidiu aprender. Para já, 
afirma ter encontrado no Grupo “a capacidade de 
alegrar as pessoas que os rodeiam”, garantindo 
que “ao pé de nós, ninguém consegue estar triste”. 
por fim, apresentamos o Luís, organista, com 27 
anos. Também ele faz parte da nova formação 
do grupo. Toca há 11 anos, um gosto que vem de 
família mas que ficou consolidado quando teve 
oportunidade de tocar em público na América e em 
Bordéus, uma experiência que jamais irá esquecer. 
Atualmente também faz som para grupos musicais 
e toca em festas particulares, como casamentos 
e batizados. Confessa que atuar ao vivo com os 
Onda 5 “é uma alegria enorme”.
num futuro próximo o Grupo de Concertinas Onda 
5 espera vir a gravar um CD, contribuindo para 
a divulgação da concertina, conferindo um estilo 
mais jovem e potenciador da música popular. O 
apoio dos seus fãs e das comissões de festas é 
fundamental para o crescente sucesso.
“Com o Grupo Onda 5 vai viver momentos de 
inigualável felicidade, cheios de ritmo e boa 
disposição”, garantem.  Se quer fazer uma festa, 
pequena ou grande, com um ambiente popular e 
tradicional, os Onda 5 são uma opção a ter em 
conta. 

>>> tradições >>> TExTO DE maRIa hELEna DuaRTE

ONDA 5
TM.: 919 801 749 / 912 680 169 / 965 266 755

Gruponda5@gmail.com
http://gruponda5.wix.com/2013

Facebook: Onda 5

Grupo de Concertinas Onda 5
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>>> passeio >>> TExTO DE maRIa hELEna DuaRTE

Frutos redondos e carnudos que aludem ao prazer e à sensualidade, mas 
também à fartura e à celebração: as cerejas são o fruto irresistível. 
mas se o fruto é uma verdadeira delícia, o manto de flores brancas que pinta a 
paisagem do concelho de Resende, pelas margens do Douro, é um espetáculo 
que perdura na memória e só pode ser desfrutado nos meses de março e abril.
E como não poderia deixar de ser, uma vez mais, a Câmara municipal de 
Resende promove até ao final de abril visitas guiadas pela Rota das Cerejeiras 
em Flor, um cenário maravilhoso a descobrir. Do programa consta uma visita 
guiada ao Museu Municipal de Resende e uma viagem pelas freguesias de S. 
João de Fontoura, S. Pedro de Paus, S. Martinho de Mouros, Barrô e Resende, 
onde o cultivo das cerejas é mais evidente, e onde vai fazer fotografias de 
beleza única. Durante a visita, uma técnica mantém o diálogo com os visitantes 
e explica o desenvolvimento do ciclo da cereja. Mais informações sobre esta 
iniciativa podem ser consultadas em www.cm-resende.pt. 
Para aderir a este passeio, destinado a grupos com um mínimo de 20 pessoas, 
deverá preencher a ficha de inscrição disponível em: http://www.cm-resende.
pt/files/75/7523.pdf, digitalizar e enviar por email para museu@cm-resende.pt 
ou por CTT para a Câmara Municipal de Resende, Av. Rebelo Moniz, 4660-212 
Resende, com a antecedência mínima de 15 dias relativos à data pretendida. 
Para esclarecimentos adicionais poderá contactar o Museu Municipal de 
Resende (T. 254 877 200). 
Outro momento alto é o afamado Festival da Cereja, também em Resende, 
que este ano deverá decorrer no final de maio, mas cuja data ainda não 
está definida. uma mostra que pretende trazer os forasteiros ao concelho, 
apresentando-lhes o precioso fruto, sem esquecer a animação da música 
popular, a boa comida e os bons vinhos da região do Douro.
O município de Resende é um dos maiores produtores nacionais de cereja, e 
esta representa mesmo uma das mais importantes fontes de rendimento da 
população. Uma gente hospitaleira que continua a viver da terra e do que ela 
oferece, à custa de muito trabalho.

RESENDE
a apenas uma hora de distância do porto, na margem sul do rio Douro, fica 
o concelho de Resende. porta de entrada no Douro vinhateiro, classificado 
património da humanidade, Resende permite desfrutar de paisagens 
inesquecíveis e das saborosas Cavacas de Resende. 
O relevo montanhoso confere a esta região um carácter único, marcado 
pelo percurso do rio e pela encosta do Montemuro. As estradas e caminhos 
resgatam a memória de alguns dos mais belos recantos de Portugal.
Aqui é possível encontrar ainda diversos vestígios dos antigos habitantes da 
região, num período que remonta à pré-história. Monumentos megalíticos, 
belíssimas igrejas, imponentes solares, pontes e aldeias serranas fazem de 
Resende um testemunho de grande valor arqueológico, histórico, social. A 
natureza, o património, as termas de Caldas de Aregos, o artesanato, o folclore 
e a gastronomia constituem-se assim como os principais argumentos para uma 
visita.
As Caldas de Aregos são um dos espaços termais mais reconhecidos, no norte 
do país. as águas sulfúreas, bicarbonatadas, sódicas e fluoretadas que aqui se 
captam estão indicadas para o tratamento de doenças reumáticas, dermatoses, 
problemas das vias respiratórias e afeções ginecológicas. no século XII, D. 
Mafalda, rainha de Portugal, mandou ali construir uma Albergaria, percursora 
dos diversos balneários termais que se sucederam ao longo dos tempos. O 
atual balneário foi integralmente reconstruído na década de 1990.

A CEREJA 
As cerejas frescas são, de todos os frutos, detentoras do recorde de 
concentração de caroteno (400mg por 100gr.) são muito ricas em vitaminas a, 
E e C e têm também virtudes laxativas suaves. Contêm ainda pectina, nitrato 
de potássio, uma variedade de açúcares como a levulose e têm propriedades 

antioxidantes. O seu conteúdo em potássio confere-lhes propriedades 
diuréticas e as fibras estimulam o bom funcionamento dos intestinos. Os pés 
das cerejas são utilizados, em decoração ou para o tratamento de infecções 
das vias urinárias. 
As cerejas podem ser consumidas de muitas formas distintas enriquecendo 
variadas preparações gastronómicas: um pouco de puré de cerejas 
simplesmente esmagadas, misturado num iogurte natural e alguns cereais 
constitui um pequeno-almoço tonificante; o sumo de cereja dá uma dimensão 
frutada e delicada ao molho de um assado de carne vermelha ou de aves; 
descaroçadas e cortadas em gomos dão frescura a qualquer salada verde… 
Como sobremesa podem-se preparar deliciosos clafoutis de cerejas, tartes de 
cereja ou a famosa Floresta negra, um bolo de chocolate com cerejas, chantilly 
e lascas de chocolate preto.

Resende
Cerejeiras em flor 

500g cerejas (sem caroços); 
3 Ovos inteiros;
200g açúcar;
1 c. sobr. essência de baunilha;
Raspa 1 limão;
100g farinha;
1 c. sopa manteiga sem sal (bem 
amolecida);
200ml leite gordo;
natas gordas para servir.

Clafoutis de Cereja

pREpaRaçãO:
Pré-aqueça o forno a 180ºC. Besunte um prato largo de ir ao forno por manteiga e 
polvilhe com açúcar. Coloque as cerejas no fundo do prato e reserve de lado. num 
recipiente, bata os ovos com o açúcar até alcançar uma pasta fofa e esbranquiçada.
adicione a manteiga e bata bem, Junte a farinha e o leite de seguida. por fim, envolva a 
essência da baunilha com a raspa do limão. Transfira esta massa para dentro do prato 
e por cima das cerejas. Coza no forno durante 40 minutos. Sirva juntamente com umas 
colheradas de natas batidas (facultativo). Miguel de Almeida {www.westcoastcooking.wordpress.com}

6 pessoas
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Chama-se Jorge Mario Bergoglio, tem 76 anos 
e três meses, e é o novo Papa. Um homem 
simples que marca pela novidade: adotou o 
inédito nome papal de Francisco, como o Santo 
do despojamento e dos pobres, é o primeiro 
Papa sul-americano da história e é, também, o 
primeiro jesuíta a ocupar o trono de São Pedro. 
O Papa Francisco é o 266º Papa da história 
da Igreja Católica e sucede a Bento XVI. 
É um homem humilde e solidário, próximo do 
povo e firme nos seus propósitos, sem medo de 
enfrentar o poder político quando se tratava de 
combater a exclusão ou, como dizia, de “não 
destruir o plano de Deus” em temas como o 
direito ao aborto ou ao casamento homossexual.
nasceu em Buenos Aires, a 17 de dezembro 
de 1936, é descendente de uma família italiana 
– Mario, o pai, era empregado nos caminhos-
de-ferro e Regina Sívori, a mãe, era doméstica. 
Só foi ordenado sacerdote aos 32 anos, mas a 
sua vocação religiosa começou cedo. Foi aos 
21 anos, em 1958, que optou pelo sacerdócio 
definitivamente, tinha até então estado a estudar 
para técnico químico. Passou pelo Chile e voltou 
a Buenos Aires para concluir os estudos em 

filosofia e teologia, depois integrou na Companhia 
de Jesus, como noviço. Foi ordenado padre em 
dezembro de 1969. Aos 35 anos foi-lhe retirado 
um pulmão, restabeleceu-se plenamente dos 
problemas de saúde, graças a um austero 
regime de vida. A partir de 1986 viajou para a 
Alemanha, onde completou o doutoramento, 
entretanto regressou à argentina. Em 1992 
foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires, 
arcebispo da capital argentina em 1997 e cardeal 
em 2001. Participou no conclave em 2005, 
como cardeal eleitor, e elegeu o seu antecessor, 
Joseph Ratzinger. Dedicou-se muitos anos ao 
ensino. Publicou vários livros relacionados com 
a fé, entre eles “Meditações para religiosos” 
(1982), “Reflexões sobre a vida apostólica” 
(1986) e “Reflexões de Esperança” (1992).
O cardeal Jorge Bergoglio, agora eleito 
representante máximo da Igreja Católica, 
sempre valorizou nas suas homilias o sentido 
de pátria e a importância das instituições, a 
atenção a dar aos mais vulneráveis e a defesa 
dos mais tradicionais valores da Igreja. “Um 
príncipe pobre no luxo do Vaticano”, assim lhe 
chamou a imprensa brasileira. E, de facto, a 

Papa Francisco
sua generosidade e simplicidade são notórias, 
seja a cuidar dos doentes de sida nos hospitais 
ou a cativar as pessoas num grande auditório; 
tão depressa pode estar a falar de alta teologia 
como se mistura com o povo na rua. não era uma 
pessoa mediática, raramente dava entrevistas e 
quem o quisesse ouvir teria de assistir às homilias 
ou outras intervenções públicas. E, até há pouco 
tempo, fazia questão de utilizar os transportes 
públicos da capital argentina. Recusava ser 
conduzido num carro com motorista, enquanto 
a maioria da população andava a pé ou de 
transportes. Preferia o metro ou o autocarro. 
Vivia até aqui num apartamento simples onde 
cozinhava as suas refeições, num edifício da 
Cúria, junto à catedral, pois recusou viver no 
paço Episcopal. afastava luxos e protagonismos 
e distanciava-se do centro do poder, evitando, 
sempre que podia, deslocar-se ao Vaticano. 
no jornal Argentino La nación pode ler-se que 
é apreciador de autores como Dostoievski e 
Borges, também gosta de tango e de futebol, 
sendo adepto do San Lorenzo de Almagro 
e conserva com muita estima uma camisola 
autografada por todos os jogadores.

Cardeal Jorge Mario Bergoglio
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>>> religião

Entre Fevereiro de 1265 e 29 de novembro de 1268, 
o Papa foi Guy Foulques, militar e advogado que, 
enquanto Papa, usaria o nome Clemente IV. Vários 
documentos referem que a preferência para a sua 
escolha para o cargo devia-se ao facto de ter sido 
conselheiro do Rei Luís IX de França. Creio mesmo 
que durante a governação de Clemente IV, o ato mais 
importante que fica para a posteridade terá sido a 
escrita de Opus Majus pelo seu amigo e antigo colega 
na universidade de paris, o filósofo inglês Roger 
Bacon. Esta, que é a mais importante publicação 
de Roger, é escrita a pedido do próprio Clemente 
IV. O título Opus majus significa “Trabalho maior” e 
é um tratado originalmente com 840 páginas que 
cobre diversos aspetos desde a ciência, à gramática, 
matemática, física e filosofia. 
a obra, entretanto, fica guardada na Biblioteca do 
Vaticano e só é tornada pública com a sua publicação 
em 1897. Segue-se a outra obra de Roger Bacon, 
Opus Minus, que é um resumo da obra principal.
O Papa Clemente IV morre em novembro de 1268 
e a Sé Vacante vai durar três anos. neste período 
as divisões entre os cardeais, vão provocar o maior 
período de tempo de vacância registado na história 
da Igreja. Os cardeais italianos e franceses estavam 
completamente divididos querendo um papa de cada 
um dos seus países, isto devido à situação política com 
Carlos de Anjou. 
A questão só terá sido resolvida quando a população 
do local onde decorria a reunião dos Cardeais, Viterbo, 
se “revolta” e decide remover o telhado desse local, 
trancando-os e alimentando-os exclusivamente com 
pão e água. a tão difícil decisão vai afinal ser tomada 
em três dias, sendo então nomeado para papa 
Teobaldo Visconti, que virá a adotar o nome Gregório X. 
Gregório X era culto e participativo. Prova-o quando 
ainda antes de ser Papa mantinha excelentes 
relações pessoais com a família de Marco Polo, 
ou posteriormente já no seu cargo pontífice ao 
excomungar em 1276 o Rei de Portugal, Afonso III 
pelos seus constantes desentendimentos com a Igreja. 
Mas algo que se deve a Gregório X é a bula Ubi 

Entre Clemente IV e Gregório x

Periculum, motivada pelo interregno entre a morte do 
seu antecessor e a sua nomeação. Esta regula os 
conclaves para a eleição papal tendo sido integrada no 
Código de Direito Canónico, mantendo-se inalterada 
nos pontos fundamentais até aos dias de hoje.
no regresso de uma das sessões do concílio o Papa 
Gregório X morre em Arezzo. Gregório X veio a ser 
beatificado em 1713.
Portanto, temos traçadas as vidas dos Papas que 
respetivamente e como referimos, antecedem e 
sucedem ao maior período na história da Igreja sem 
que haja um nomeado; a maior sé Vacante.
Vacância, na Santa Sé, é o tempo que se passa desde 
a morte de um Papa, ou no caso atual a resignação de 
Bento XVI, e a nomeação de um novo Papa.
Durante este período a gestão da Igreja fica a cargo do 
Colégio dos Cardeais estando atualmente em vigor as 
normas que foram promulgadas pelo Papa João Paulo 
II em 22 de Fevereiro de 1996.

SANTA SÉ, O VATICANO,
A SE VACANTE E O CONCLAVE.
A Santa Sé funciona de uma forma independente do 
Estado do Vaticano.
Esta representa o governo central da Igreja. O Vaticano 
funciona sob soberania da Santa Sé que é quem trata 
das relações diplomáticas com outros Estados sendo, 
portanto, come ela que são estabelecidos acordos de 
índole diversa e não com o Vaticano.
A Santa Sé mantém representações diplomáticas 
com quase todos os países do mundo, neles tendo 
Embaixadas.
À frente da santa sé está o Romano pontífice. Este é o 
Papa, que também é nomeado por consequência Bispo 
de Roma. Os órgãos operacionais fundamentais são 
a secretaria de Estado e o Conselho para os negócios 
públicos da Igreja, aos quais se juntam os restantes 
Organismos da Cúria Romana, congregações, 
tribunais eclesiásticos, conselhos, ofícios, comissões e 
comités. A cada um destes departamentos chama-se 
Decastéreo, que no seu conjunto compõem a Cúria 
Romana.

As funções de todos os Responsáveis dos Decastéreos 
da Cúria Romana param neste período e os seus 
membros põem ao dispor os seus cargos. Excetua-
se neste caso o Cardeal Camerlengo da Santa Igreja 
Romana e o seu Penitenciário-Mor que mantêm as 
suas funções para resolução de assuntos gerais, 
submetendo-os nesta altura ao Colégio dos Cardeais, 
em vez de o poder fazer por razões óbvias ao Sumo 
pontífice. Caso estejam vagos estes cargos, por 
ocasião da vacância, ou antes da eleição, o Colégio 
deverá eleger um Cardeal ou Cardeais para os 
exercer. Durante o período de Sé vacante a Santa Sé é 
governada por este Colégio Cardinalício.
São duas as espécies de Congregações de Cardeais. 
Uma é geral, agrupando todo o Colégio e outra uma 
outra é particular, sendo composta só pelo Camerlengo 
e três Cardeais Assistentes.
O Camerlengo é um título medieval que se mantém 
na atualidade em alguns ordenamentos. Deriva 
do latim camerarius significando “adido à câmara” 
subentendendo-se “Câmara do Tesouro” e “do 
Soberano” já que em geral, esse título aplica-se aquele 
que administra o tesouro e os bens do Estado, e o 
órgão por ele administrado normalmente tem o nome 
de “câmara”. 
A outra função fundamental do cargo é a de assumir 
interinamente a direção de toda a Igreja Católica no 
momento de falecimento ou abdicação de um Papa, 
ganhando todos os seus atributos administrativos. 
Administrar o encerramento do papado, organiza um 
novo conclave e realiza a transição para um novo 
sumo pontífice.
numa forma corrente fora da Sé Vacante, o 
Camerlengo é o administrador da propriedade e 
receita da santa sé, gerindo a administração fiscal 
do património de são pedro. Este trabalho está 
bem representado no seu Brasão, onde vemos duas 
chaves, uma prateada e a outra dourada. A dourada 
demonstra a parte divina da igreja, a prateada a parte 
humana. As duas chaves são sobrepostas e protegidas 
por uma sombrinha de listras alternantes vermelhas e 
ouro que também é o brasão da Sé Vacante.

A razão do Conclave
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Como já referimos, a maior responsabilidade do 
Cardeal Camerlengo é a determinação formal da morte 
do Papa. Tradicionalmente o procedimento era bater 
suavemente com um martelo de prata na cabeça do 
papa morto, enquanto se chamava o seu nome. hoje 
em dia, esse processo do martelo foi abandonado, e 
após o Papa ser declarado morto, o Camerlengo limita-
se a retirar o Anel do Pescador do seu dedo, desfaz a 
face do selo do papa com o mesmo martelo. Este ato 
simboliza o fim da autoridade do papa falecido. Tudo 
isto se passa na presença dos demais Cardeais. Só 
então é que o Camerlengo começa os preparativos 
para o conclave e o funeral do Papa. 
Após a morte do Papa, e durante nove dias, os 
Cardeais celebram exéquias de sufrágio pela sua 
alma, de acordo com o que está estabelecido no 
documento Ordo Exsequiaram Romani pontifici. O 
direito de eleger o Papa é exclusivo dos Cardeais, 
excetuando-se aqueles que tenham cumprido os 80 
anos antes do anúncio da Sé Vacante. O número total 
de Cardeais eleitores não pode ser superior a 120. 
O Conclave realiza-se obrigatoriamente dentro do 
Estado do Vaticano, na Capela sistina, decorrendo 
obviamente as suas sessões no meio do maior 
secretismo e isolamento. Este deve começar entre 15 
e 20 dias depois da renúncia ou morte do Papa. Os 
Cardeais aproveitam este tempo para fazer reuniões 
entre si nas quais se debate o estado da Igreja ou, 
embora esteja teoricamente proibido, sondar alianças e 
candidatos. O intervalo denomina-se novemdiales. Este 
período termina com a missa pro Eligendo papa, com 
a presença de todos os Cardeais na Basílica de São 
Pedro na mesma manhã em que começa o conclave. 
Depois, os membros do Colégio Cardinalício dirigem-se 
à Capela Sistina, onde se fazem as votações.
A forma atual de procedimento é o resultado da 
reformulação feita pelo Papa Paulo VI através do Motu 
Proprio Ingravescentem Aetatem, de 21 de novembro 
de 1970. 
A 1 de outubro de 1975, Paulo VI fez ainda publicar a 
Constituição apostólica Romano pontífice Eligendo, 
documento de 62 páginas, em que reafirma o disposto 
naquele Motu Proprio de 1970. nesse documento, 
decretou três modalidades para a eleição do Papa: 
“por aclamação” (um Cardeal propõe um nome e 
os outros Cardeais aceitam-no imediatamente); 
“por compromisso”, isto é, por aceitação do nome 
decidido por um grupo de Cardeais, e “por votação”. 
neste último caso, o nome do Cardeal mais votado 
tinha que somar dois terços dos votos. As normas 
de eleição do pontífice Romano seriam revistas por 
João Paulo II, num documento de 34 páginas, a 
Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, de 
22 de fevereiro de 1996, a qual modifica certos pontos 
do disposto sobre a reunião plenária dos Cardeais 
para a eleição do sumo pontífice. no entanto, foi 
mantido o antigo princípio de que, durante o Conclave, 
o Espírito santo guia as decisões de cada Cardeal. 
A Constituição Apostólica de João Paulo II introduziu 
uma grande novidade, ao restringir a eleição do 
Papa a uma só modalidade: “por votação”, ou seja, 
per scrutinium, post-scrutinium, que compreende 
três passos. O primeiro é a contagem dos votos, 
o segundo a sua verificação e o terceiro a sua 
destruição pelo fogo.
Todos os Cardeais eleitores estão obrigados a manter 
segredo absoluto sobre tudo quanto respeite às 
sessões do Conclave. É-lhes vedado comunicar com 

o exterior por correio, via telefónica ou qualquer outro 
meio. A regra do sigilo é extensiva a todas as pessoas 
chamadas a prestar apoio técnico ou logístico às 
sessões do Conclave: alguém apanhado a utilizar um 
recetor ou transmissor, será imediatamente expulso 
e punido com sanções morais que podem chegar à 
gravidade da excomunhão, a qual não se aplica aos 
Cardeais eleitores, uma vez que estão obrigados, em 
consciência, a respeitar a regra do sigilo.
O Camerlengo atual é o secretário de Estado de 
sua santidade sua Eminência Reverendíssima Dom 
Cardeal Tarcisio Bertone, Cardeal-bispo de Frascati.

CAPELA SISTINA
O Conclave é antecedido de missa solene em que 
participam todos os Cardeais eleitores, depois 
dirigem-se às suas cadeiras, marcadas com os seus 
nomes. Estando todos nos seus lugares, o mestre 
das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, encarregue 
de dirigir todo o cerimonial e protocolo do Conclave, 
profere a frase latina Extra omnes. É a ordem para 
que todos os estranhos abandonem rapidamente a 
Capela Sistina. O Camerlengo lê o juramento solene 
que obriga todos os Cardeais eleitores a aceitar as 
condições do eligendo, a rejeitar todas as influências 
externas e a manter secretas as suas deliberações. 
Feita esta leitura, o Camerlengo procede à chamada 
dos eleitores e chama a atenção para a importância 
das suas decisões e a necessidade de guardarem 
bem vivo “o bem da Igreja”. Conclui: “Que o Senhor 
vos abençoe a todos!”
Depois, por sorteio, efetua-se a eleição dos três 
Cardeais escrutinadores, os quais assumem a 
responsabilidade de verificar e contar os votos; 
passam a receber, por ordem de eleição, a 
designação de 1.º, 2.º e 3.º escrutinador. Pelo 
mesmo método são sorteados os três Cardeais 
infirmarii. Compete-lhes recolher os votos dos 
Cardeais que adoeceram, eventualmente, durante o 
Conclave. Ficam recolhidos em aposentos contíguos 
à Capela Sistina, na Casa de Santa Marta, dirigida 
por religiosas, onde também se alojam os restantes 
Cardeais eleitores. por fim, sorteiam-se os três 
Cardeais revisores, encarregues de fiscalizar os 
trabalhos dos Cardeais escrutinadores. Para cada 
um dos três sorteios utilizam-se tiras de papel que 
são depositadas nos três vasos de vidro que, como 
referido, se encontram sobre a mesa situada junto do 
altar-mor da Capela Sistina.
Chegada a hora da votação, cada Cardeal pega 
num boletim, de papel branco e forma rectangular, 
que tem escrito na parte superior Eligo in summum 
pontificem (Elejo como sumo pontífice), com espaço 
para escrever o nome escolhido. Exige-se caligrafia 
clara e em letras maiúsculas, mas impessoais. O 
voto deve ser dobrado ao meio, e, com este apertado 
entre as mãos, recolhe-se em oração silenciosa: 
“Chamo como testemunho Jesus Cristo, o Senhor, 
que seja meu juiz, que o meu voto seja dado àquele 
que perante Deus considero dever ser eleito”.
Acabada a votação, o 1.º Cardeal escrutinador 
agarra no vaso de vidro e leva-o para a mesa de 
escrutínio. Um a um, conta-os em voz alta, como 
mandam as normas canónicas, para que todos ouçam 
distintamente e sem qualquer dúvida (caso os votos 
contados não correspondam ao total de Cardeais 
eleitores, serão queimados e passar-se-á a segunda 
votação).

PÓS-VOTAÇÃO NÃO CONCLUDENTE

Fumo negro saindo da chaminé do fogão da Capela 
Sistina. 
Se o escrutínio não for concludente, isto é, se o nome 
de um candidato não somar dois terços dos votos, 
volta tudo à primeira forma. O Camerlengo pede aos 
eleitores as notas pessoais que porventura tomaram 
durante a eleição. Tais notas, juntamente com a 
totalidade dos votos, são metidas numa caixa onde já 
se encontram as tiras de papel respeitantes ao sorteio 
dos Cardeais escrutinadores, infirmarii e revisores. 
A caixa é conduzida para o fogão contíguo à Capela 
Sistina, onde tudo é queimado. Para que o fumo saia 
negro, sinal de que ainda não foi eleito Papa, junta-se 
um pouco de palha molhada.
A votação, se tal for necessário, pode repetir-se até 
sete vezes por períodos de três dias. no caso de três 
dias sem resultados, suspendem-se os escrutínios 
durante o máximo de um dia, com o fim de criar uma 
pausa para oração e livre colóquio entre os Cardeais 
eleitores.
 
PÓS-VOTAÇÃO CONCLUDENTE
Fumo branco saindo da chaminé do fogão da Capela 
Sistina.
Uma vez realizada canonicamente a eleição do novo 
Papa, o último dos Cardeais Diáconos chama dois 
Cardeais: o Secretário do Colégio dos Cardeais e o 
mestre das Celebrações Litúrgicas pontifícias. Então, 
o Cardeal Diácono, em nome de todo o Colégio de 
Eleitores, pede o consentimento do Cardeal que foi 
eleito Papa com as seguintes palavras: “Reverendo 
Cardeal, aceitas a tua eleição canónica como Sumo 
pontífice?”, ao que responderá “aceito em nome do 
Senhor” (o Cardeal pode rejeitar e volta-se a fazer uma 
nova votação). 
O Decano volta a inquirir: “Como queres que te 
chamemos?”. E o novo papa diz o nome que deseja 
adotar. A seguir, recebe o “ato de obediência” por parte 
de todos os Cardeais. Um a um, prostram-se diante 
dele e osculam-lhe o pé direito.
A caixa que contém os votos, os apontamentos dos 
Cardeais e as tiras do sorteio dos escrutinadores é 
levada a queimar dentro do fogão da Capela Sistina, 
sem palha molhada. Sai fumo branco, sinal de que foi 
eleito um novo Papa. Pouco depois, o primeiro dos 
Diáconos vai à varanda da Basílica de São Pedro 
anunciar a boa nova:

“Annuntio vobis gaudium magnum:
habemus papam!
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum [primeiro nome],
sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem [apelido],
qui sibi nomen imposuit [nome papal].”
 
Ou seja:
“Anuncio-vos com a maior alegria:
 Temos papa!
 Eminentíssimo e Reverendíssimo senhor,
 Senhor [primeiro nome],
 Cardeal da Igreja Católica Romana [apelido],
 que escolheu para si o nome de [nome papal].”
 
Mais tarde, o Papa recém-eleito assomar-se-á à 
varanda da Basílica. 
O seu primeiro gesto é a Bênção Urbi et Orbi, 
lançada sobre a cidade de Roma e o Mundo.
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PRÓXIMOS EVENTOS
À média de mais de um evento 
por semana, a cidade receberá 
competições de mais de 50 
modalidades distintas – desde o judo 
até à natação sincronizada, atletismo, 
equitação ou boccia –, dando especial 
atenção àquelas que têm menos 
recursos para a sua divulgação. 20 mil 
é o número de atletas esperados na 
cidade berço, contando-se igualmente 
com a presença ativa de clubes, 
federações, associações regionais, 
entre outras entidades desportivas 
relevantes do panorama nacional.

MARÇO
Até 22 Guimarães Cup Team Bilhar 
22  Debates Impensáveis...
 no Desporto 
23 Caminhadas 4 Estações:  
 Flower Power 
23 Sarau de Dança e Fitness 
23 e 24 Women’s 8 Ball Open de Bilhar 

ABRIL
17 Desporto e Ciência
 Science Café 3 
19 e 20 Jornadas do Desporto   
 Educativo 
20 Mini Olimpíadas 
20 Inauguração exposição   
 Cartoons e Caricaturas do   
 Desporto (até 28 de julho)
26  Debates Impensáveis...  
 no Desporto 3 
26 e 27 Fases Finais Regionais   
 Desporto Escolar 
27 Campeonato nacional Judo   
 Adaptado + Liga de Judo
 de Guimarães
27 e 28 XXXVI Congresso da APTn
 e XII Ibérico 

>>> atualidade

Depois do sucesso da Capital Europeia 
da Cultura em 2012, Guimarães 
assume em 2013 o estatuto de Cidade 
Europeia do Desporto (CED), sendo 
a primeira cidade portuguesa a quem 
a aCEs EuROpE atribuiu essa 
responsabilidade.
Ao longo deste ano, Guimarães propõe-
se impulsionar mais de uma centena 
de eventos, estudos e programas, 
com vista a alterar o paradigma do 
desporto na cidade e inspirar outros 
municípios portugueses e europeus a 
seguirem o mesmo caminho. Prevê-
se a participação de cerca de 20 
mil atletas, mais de seis mil horas 
de voluntariado e 50 modalidades 
desportivas diferentes. A programação 
da iniciativa – reconhecida pelo 
Governo português como sendo de 
interesse público – divide-se em cinco 
áreas: “Investigação e Conhecimento”, 
“Eventos Desportivos”, “Formação e 
Qualificação”, “Desporto e Cultura” e 
“Desporto para Todos”. Como Cidade 
Europeia do Desporto, Guimarães 
pretende renovar as suas aspirações, 
questionando-se e desafiando-se, e 
dessa maneira dar um novo alento 
à superação dos seus agentes 
desportivos, públicos e privados. 
Além disso, enquanto primeira 
cidade portuguesa a merecer esta 
distinção, pretende afirmar-se como 
uma referência no contexto nacional, 
desafiando portugal a debater e 
repensar o modelo de desenvolvimento 
desportivo. 
Confiantes que o desporto pode 
efetivamente ser um meio de mudança 
e progresso, a organização acredita 

que a iniciativa Cidade Europeia do 
Desporto vai ajudar a concretizar 
alguns dos objetivos do município de 
Guimarães e alguns dos objetivos que 
têm animado as políticas públicas neste 
setor: Promoção da economia local - 
promoção da industria desportiva local, 
favorecendo o emprego no desporto; 
afirmação de Guimarães no plano 
internacional - afirmar as instituições 
desportivas locais através da sua 
capacidade de perseguir grandes 
feitos desportivos; promoção do 
turismo em Guimarães - dinamização 
do turismo desportivo; manutenção 
e reforço do capital organizacional e 
humano - manutenção e promoção 
das competências e capacidades das 
organizações e recursos humanos do 
sistema desportivo local; promoção do 
bem-estar das populações - aumentar o 
envolvimento e a prática desportiva dos 
vimaranenses; promoção e melhoria 
das redes e parcerias - reforço do 
sistema desportivo local.
Segundo Amadeu Portilha, Vereador 
do Desporto da Câmara Municipal de 
Guimarães e Presidente da Comissão 
Executiva da CED2013:
“Ao longo do ano, vamos celebrar o 
desporto em Guimarães através de 
um conjunto notável de eventos, num 
programa que privilegia o desporto para 
todos e onde todos se possam sentir 
parte. 
Em Guimarães, o desporto vive-se 
com paixão. Porque aqui coexistem, 
em harmonia perfeita, os melhores 
adeptos do mundo, atletas, dirigentes 
e clubes de grande qualidade, uma 
excelente oferta de instalações e 

serviços desportivos e uma vontade 
coletiva de transformar Guimarães num 
território onde a inovação, a ousadia e 
a ambição sejam a força motriz do seu 
desenvolvimento. 
Até dezembro, a um ritmo de mais de 
um evento por semana, programamos 
mais de uma centena de atividades, em 
50 modalidades diferentes, envolvendo 
45 clubes desportivos, 10 federações, 
16 associações desportivas regionais, 
seis universidades e 20 escolas. Por 
aqui vão passar mais de 20 mil atletas,
treinadores e dirigentes, apoiados 
por mais de sete mil horas de 
voluntariado desportivo. Utilizaremos 
cerca de meia centena de instalações 
desportivas e equipamentos públicos, 
prometemos invadir o espaço público 
mais iconográfico da nossa cidade 
e queremos, a cada momento, 
surpreender os vimaranenses e quem 
nos visita com eventos, atividades e 
serviços fora do comum.
uma vasta e diversificada programação 
que só é possível pelo conjunto 
de parcerias institucionais que 
conseguimos sensibilizar para este 
projeto, destacando-se o papel 
colaborante da tutela, que declarou a 
CED2013 como evento de interesse 
público nacional em setembro de 2012.
Apostaremos fortemente no 
desporto como fator de inclusão 
e de convivialidade, oferecendo 
oportunidades de participação e 
envolvimento a todos.”
E remata, deixando o convite: “Em 
Guimarães, em 2013, celebraremos o 
desporto. Fica o convite para que nos 
acompanhem nesta viagem.”

Cidade Europeia do Desporto

>>> {FOnTE: www.GuImaRaEs2013.pT}
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COnFERÊnCIas mOTIVaCIOnaIs

Emoção
e esperança
Afetas ao tema “nada é Impossível” as 
Conferências Motivacionais são, na opinião de 
Amadeu Portilha, “um grande contributo que 
damos para que as pessoas olhem para o desporto 
adaptado de uma forma completamente diferente”. 
marcadas para 28 de fevereiro (já realizada), 9 
de maio, 19 de setembro e 28 de novembro, as 
Conferências Motivacionais dão a palavra a atletas 
paralímpicos e de desporto adaptado, que hoje são 
verdadeiros campeões.
“Vamos ter em Guimarães a presença de quatro 
atletas que num período da sua vida tiveram uma 
infelicidade que os condicionou em termos físicos 
mas que não lhes retirou a coragem, a ousadia, não 
lhes retirou a capacidade de superação e hoje são 
atletas de alto nível, atletas paralímpicos, pessoas 
de referência na nossa sociedade, referiu Amadeu 
portilha (Fonte:  plural&singular).
A sessão inaugural da iniciativa “Conferências 
Motivacionais”, que decorreu no passado dia 28 
de fevereiro, promovida pela Cidade Europeia do 
Desporto (CED), foi marcada pela emoção e pela 
esperança. 
A plateia estava repleta de ilustres personalidades 
e muitos desportistas. Mais de uma centena de 
pessoas reuniram-se no pequeno auditório do 
Centro Cultural Vila Flor para ouvir o testemunho de 
João Correia, ex-atleta paralímpico com quase 30 
anos, vítima de um atropelamento aos dois anos de 
idade que o atirou para uma cadeira de rodas.
João Correia falou da sua vida, como jovem, 
como desportista, como dirigente, e reclamou, 
para o desporto adaptado, mais apoio e atenção 
por parte da sociedade e das entidades oficiais. 
O atleta avançou: “O nosso desporto adaptado 
está atrasado 15 anos, em relação à elite. Trata-
se de um dado a realçar quando temos cerca 
de um milhão de portadores de deficiência. E eu 
sou um entre muitos, em que a história merece 
ser revelada”. O orador transmitiu ainda uma 
mensagem de esperança e incentivou à prática de 

exercício: “A atividade física muda a vida de uma 
pessoa, principalmente alguém com limitações. 
não nos podemos fechar em casa, à espera que os 
problemas acabem”.
Por sua vez, a mãe do atleta dirigiu-se, de forma 
emotiva, aos jovens presentes na sala, apelando a 
que tenham cuidado na forma como conduzem nas 
estradas, como arriscam a vida e a sua integridade 
física. Pediu, igualmente, para que todos ponderem 
“adotar” um amigo portador de deficiência física, 
não deixando que estes jovens caiam no isolamento 
e na depressão, motivando-os, sobretudo, para a 
prática desportiva.
A noite terminou com a entrega de uma medalha 
da Cidade Europeia do Desporto a João Correia, 
como reconhecimento da sua presença e exemplo 
de vida.
O ciclo de conferências pretende chamar à atenção 
para a importância do desporto adaptado, relatando 
as dificuldades que os seus praticantes enfrentam, 
sobretudo pela falta de apoios diretos, e para a 
necessidade de sensibilizar os públicos para as 
experiências de vida e lições de coragem destes 
atletas. 

JOÃO CORREIA
João Correia, atualmente a representar a 
associação portuguesa de Deficientes – Delegação 
Distrital de Braga (apD Braga), clube pelo qual tem 
ganho muitos títulos nacionais, é um atleta que 
espelha o orgulho da comunidade. 
Foi junto do projeto desportivo da APD Braga 
que teve o seu primeiro contacto com o desporto 
adaptado federado, onde a sua equipa de 
basquetebol se destaca, e nela realizou a primeira 
prova de atletismo. O gosto pelo desporto foi 
crescendo, ao ponto de conseguir atingir o alto 
rendimento, graças ao apoio do consagrado heinz 
Frei, grande atleta e seu ídolo “de sempre e para 
sempre”, que lhe ofereceu uma das suas cadeiras 
de competição. 

na APD Braga faz um pouco de tudo, 
nomeadamente na área de Comunicação. “A 
prática desportiva adaptada para a área motora é 
extremamente dispendiosa, muito em função do 
custo das cadeiras de rodas desportivas”, salientou. 
Por este motivo, nenhum clube de Futebol, em todo 
o território nacional, possui uma secção de desporto 
adaptado que acolha modalidades como o atletismo 
em cadeira de rodas, basquetebol, andebol ou até 
mesmo ciclismo adaptado.
Para João “o desporto é uma lufada de ar fresco. 
Para lá de fazer bem ao corpo, ajuda-nos a 
esquecer por algum tempo tudo o que nos rodeia”. 
De facto, ao longo dos anos a prática de desporto, 
que lhe trouxe muitas distinções nacionais e 
internacionais, foi a forma de dizer ao mundo 
“ouçam, estou vivo!”. 
“hoje, tento aproveitar ao máximo cada dia, cada 
segundo, cada momento”, salientou.
“Sinto-me igual a qualquer outra pessoa que se 
levanta de manhã (bem cedo), toma o pequeno-
almoço, vai trabalhar, regressa a casa, (…) e 
adormece sempre com o pensamento de que tudo 
fez para ajudar o próximo.” 
Todos os dias sai e vai para as escolas para 
partilhar os seus conhecimentos e motivar outros 
jovens, deixando bem claro o seu lema de vida: 
“nunca desistas!”. 
no website oficial poderá encontrar informações 
detalhadas sobre o percurso e atividades de João 
Correia: www.joaocorreia.com

“Abri os olhos para o mundo no dia 20 de Julho de 1983. Mundo esse que passei 
a ver de uma outra forma, após um acidente de viação aos 2 anos que me 
colocou numa cadeira de rodas. Após vários anos em reabilitação, percebi que 
nada mais havia a fazer do que iniciar a maior prova de resistência que existe. 
Esse longo percurso é… a VIDa. 
Com uma enorme força de viver, suportada sempre sobre os pilares sólidos da 
família, desenvolvi, desde cedo, a minha paixão pelo desporto para pessoas 
com deficiência, num tempo em que este era fortemente condicionado face aos 
parcos recursos existentes.
Mas o destino, o mesmo que me colocou numa cadeira de rodas, levou a que 
me cruzasse com o melhor atleta paralímpico de todos os tempos, heinz Frei, 

que, num gesto fraternal, me ofereceu uma das suas cadeiras de competição. 
a cadeira em que no ano de 1999 heinz tinha alcançado o Recorde mundial na 
Maratona. 
Tinha 18 anos quando representei pela primeira vez o País que me viu nascer. 
Desconhecido aos olhos de todos, trouxe para Portugal, na minha primeira prova 
internacional, a primeira medalha para o atletismo Português, em Cadeira de 
Rodas. Emocionado, assim que saí da pista de competição, abracei heinz Frei e 
dediquei-lhe a medalha, pois sem a sua ajuda, tal feito nunca teria sido possível. 
Mais títulos foram obtidos durante o meu percurso desportivo, mas eu 
desvalorizo esses mesmos títulos pessoais face a um valor bem maior: dar 
continuidade ao laço de solidariedade iniciada pelo suíço heinz Frei.”

Testemunho de João Correia
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O espetáculo Xana Toc Toc será 
apresentado no Multiusos de Guimarães 
no dia 13 de abril, a partir das 17h30.
XanaToc Toc é um espetáculo muito 
animado e colorido que apela à 
criatividade, desperta para a música 
e para a dança, incute valores e une 
famílias.
Ela gosta de desenhar, pintar, cantar, 
escrever e viajar na sua “biclinha” pelo 
mundo dos seus sonhos, a que chama 
“A Ilha dos Sonhos”. É nessa Ilha que a 
fantasia e a magia acontecem a toda a 
hora! xana Toc Toc mora numa pequena 
casinha colorida, onde tem uma vista 
espetacular sobre a ilha e as estrelas à 
noite.
Com uma mala cor-de-rosa recheada 
de tudo o que é preciso para aprender, 
pintar, escrever e espalhar alguma 

magia, Xana Toc Toc é uma amiga 
simpática, bem-disposta e muito curiosa. 
Ela não tem medo de fazer as perguntas 
que estão na cabeça de todos! Chama-
se “Toc Toc” precisamente porque bate 
a todas as portas para fazer perguntas. 
A par disso, adora partilhar os seus 
conhecimentos, as suas aventuras e a 
sua boa disposição, escrevendo no seu 
famoso diário todos os seus segredos, 
canções, perguntas e respostas.
Quando a Xana Toc Toc não está em 
casa ou no ateliê, fecha a porta e 
pendura um recado a dizer “Fui dar um 
concerto, espero-vos lá! até já!” 
É o que acontecerá no dia 13 de abril, no 
Multiusos de Guimarães, às 17h30, num 
espetáculo que animará miúdos e graúdos, 
numa viagem pelo mundo maravilhoso e 
encantado da Xana Toc Toc.

>>> atualidade

Bonnie Tyler atuará no Multiusos de Guimarães no 
dia 28 de março (22 horas).
nascida em 1951 no País de Gales, a Senhora 
Gaynor hopkins é conhecida mundialmente pelo 
seu grande nome no mundo artístico, Bonnie 
Tyler. Tornou-se mais conhecida porque um dia 
alguém a queria mandar para os Estados unidos 
para cantar Country e, por causa disso, ela mudou 
de produtora. Jim Steinman, grande músico e 
produtor de músicos como Meat Loaf, ouve-a, 
gosta e escreve para ela “Total Eclipese The heart”, 
tema que é o seu primeiro êxito e que entra direto 
para o primeiro lugar de vendas em simultâneo 
em Inglaterra e nos Estados unidos. Este facto 
colocou-a no Livro Guiness dos Recordes pelo feito.
Outro tema de assinalável sucesso por exemplo é 
“holding Out For a hero”, tema que virá a ganhar 
ainda mais notoriedade quando integrado na banda 
sonora do filme Footloose. Também outro tema, 
“here she Comes” é incluído no filme “metropolis” 
do Giorgio marauder, o mesmo de Electri Dreams. 
E ainda temos que referir outro tema que apaixona 

Bonnie Tyler
Ao vivo no Multiusos de Guimarães

os seus seguidores fiéis, “Faster Than The speed 
Of night”.
Em 2004, Bonnie Tyler regressou à cena musical 
com uma versão em francês do sucesso “Total 
Eclipse Of The heart”, interpretando-o num dueto 
com Kareen antonn, cantora e atriz francesa. Esta 

Xana Toc Toc 

pRImEIRa paRTE FRYO

nO muLTIusOs DE GuImaRãEs

versão, agora com o título “Si Demain” consegue 
os primeiros lugares de vendas em França, 
Bélgica, Luxempburgo e polónia. Total Eclipse é 
um verdadeiro marco na vida da cantora que até 
uma versão Punk fez do tema em 2007. Um tema 
tão importante que acaba por “eclipsar” toda uma 
excelente discografia mas que continua a justificar 
uma ida ao seu concerto.
na primeira parte do espetáculo de Bonnie Tyler, 
no Multiusos de Guimarães, será apresentado 
o novo álbum dos portugueses Fryo. Miguel 
Botelho, Daniel Mota e Daniel Fontoura são 
os Fryo, uma banda feita a partir de diversos 
projetos nascidos destes grandes músicos, 
fundidos num só. Obviamente entre outros estará 
o primeiro single da banda, “Quero Mais”, que 
conta também com a participação da fadista Clara 
Sevivas, temas como “Silêncio” e “Manipulado” 
onde se conta com o virtuoso Paulo Barros. 
Também se recomenda a atenção para “Segredo 
que o horizonte diz” ou Vazio da noite” onde a 
voz é de João Chaves.

PUB
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numa altura em que Guimarães se encontra a 
celebrar em pleno o Desporto em 2013, com o título 
de Cidade Europeia do Desporto, vemos nascer uma 
nova associação desportiva com sede no concelho 
e que aposta numa modalidade clássica, arrojada 
e em expansão. Surge assim, em Guimarães, a 
patinagem, através da Academia de Patinagem de 
Guimarães, e que vem enriquecer o conjunto de áreas 
desportivas já existentes no concelho. Formada em 
Setembro último, a Academia de Patinagem nasce 
de uma escola iniciada em 2010 pela Tempo Livre 
(entidade que, por iniciativa da Câmara Municipal de 
Guimarães, fomenta e incentiva a prática desportiva) 
e que, a par de iniciativas semelhantes de apoio a 
outras atividades desportivas, tem permitido a criação 
das condições necessárias para o surgimento de 
modalidades inexistentes em Guimarães.
Embora muito jovem, a academia de patinagem de 
Guimarães tem o seu curto currículo recheado de 
sucessos desportivos e conta já com cerca de uma 
centena de alunos, da idade pré-escolar até à idade 
adulta, o que a coloca num lugar de destaque no 
ensino da patinagem em Portugal. Para tal, conta 
com uma equipa de técnicos especializados no 
ensino da educação física e da patinagem, que se 
destacam pela sua carreira desportiva, somando um 
conjunto considerável de títulos nacionais, europeus 
e mundiais. De referir a aposta da Academia em três 
vertentes fundamentais da modalidade: a patinagem 
artística de competição, a patinagem de espetáculo e 
a patinagem de lazer ou “roller street”.
Embora a patinagem artística sobre gelo seja a mais 
conhecida pelo público em geral, é a patinagem 
artística sobre rodas que maior desenvolvimento 
tem tido em Portugal, sendo aliás o nosso país uma 
referência da modalidade no panorama internacional. 
Veja-se por exemplo que, na recente época desportiva 
de 2012, Portugal arrecadou um total de 25 medalhas 
em campeonatos internacionais, destacando-se uma 
medalha de bronze nos campeonatos do mundo do 
escalão sénior e diversos títulos europeus. Tal como 
acontece já com a patinagem artística sobre gelo, 
a patinagem artística sobre rodas ambiciona agora 
a sua entrada no Programa Olímpico de 2020, cuja 
decisão, conhecida no final de 2013, poderá trazer à 
modalidade a visibilidade e o protagonismo merecido.

UMA MODALIDADE IDEAL
A patinagem, para além de garantir os inúmeros 
benefícios decorrentes da prática regular de 
uma atividade física, reúne ainda uma série de 
especificidades que a tornam especialmente rica. 

Fazer desporto
a patinar

Desenvolve várias capacidades como equilíbrio, 
agilidade, postura e coordenação motora, melhorando 
ainda a tonificação muscular e a atividade 
cardiorrespiratória, entre muitas outras vantagens. no 
caso específico da patinagem artística acrescenta-
se ainda a sensibilidade artística e musical e a sua 
relação com o movimento corporal, tornando-a num 
desporto bastante completo.
Especificamente a patinagem artística, como 
qualquer desporto federado e de competição, exige 
disciplina, dedicação e compromisso, sendo por isso 
estruturante na formação e desenvolvimento dos 
atletas. Ciente da responsabilidade na transmissão 
de comportamentos e valores essenciais, a Academia 
de Patinagem de Guimarães tem como um dos 
seus principais objetivos, a adequada formação e 
educação das muitas crianças e jovens que tem a 
seu cargo. Pretende, assim, ter um papel mais ativo 
e enriquecedor, enquanto entidade responsável 
pela formação dos seus alunos, extravasando o 
ensino exclusivo das técnicas e especificidades 
da modalidade. Esta vontade torna-se ainda mais 
presente quando é já largamente conhecido o 
contributo e importância da prática desportiva 
no desenvolvimento intelectual e consequente 
desempenho escolar.
É neste sentido que nos programas curriculares do 
ensino básico ao secundário não poderia deixar 
de estar contemplada a educação física e onde, 
curiosamente nas suas orientações programáticas 
nacionais, se contempla a patinagem como uma das 
matérias nucleares. Reconhecendo que nem todas as 
escolas têm os recursos necessários para o ensino 
da mesma, pretende também ser um dos objetivos 
da Academia, o apoio e promoção da prática de 
patinagem junto das escolas do concelho, tendo-se já 
promovido algumas iniciativas nesse âmbito.

FORÇA, DESTREZA E ESPETÁCULO
A patinagem artística apresenta uma multiplicidade de 
opções competitivas. Desde a patinagem individual 
(execução de saltos e piões), pares de dança ou 
artísticos (representando a dança sobre patins ou 
a vertente mais acrobática, respetivamente) até à 
patinagem de grupo (patinagem espetáculo com 
grupos de patinadores), todas elas têm o elo comum 
de proporcionar um desenvolvimento físico ideal 
com todo o glamour que se exige a um patinador. 
Assim, existe a possibilidade de explorar o campo da 
criatividade e do espetáculo, cruzando-se com várias 
áreas artísticas e performativas.
É precisamente neste campo artístico que se assiste, 

atualmente, a uma grande evolução da modalidade 
com a apresentação de vários espetáculos de 
patinagem artística em todo o país. Em cima de uns 
patins, toda a componente de dança e interpretação 
ganha mais luz, dando asas à imaginação e 
ultrapassando barreiras. Também aqui a Academia de 
Patinagem de Guimarães iniciou o seu percurso com 
participações em espetáculos no ano de 2012 e outros 
já programados para 2013.

PATINAGEM DE LAZER
E porque também há espaço para o desporto de 
recreação e lazer, a Academia de Patinagem de 
Guimarães abriu recentemente aulas para a prática 
de patinagem, de forma lúdica e descontraída, onde 
toda a família pode estar envolvida. Pretende-se 
promover a atividade física em todas as idades, num 
ambiente de convívio e diversão onde, acompanhados 
por professores qualificados no ensino de patinagem, 
todos possam aprender a patinar em segurança. 
Podem ser utilizados todo o tipo de patins (patins em 
linha ou de rodas paralelas), sendo a aprendizagem 
orientada em função de cada participante e suas 
expectativas, e cuja prática ocorrerá não só no 
interior de pavilhões desportivos, mas também em 
percursos e espaços exteriores onde o uso de patins 
se proporcione. Sendo a comunidade académica 
um público-alvo para este tipo de aulas, a Academia 
celebrou um protocolo com a Universidade do Minho, 
onde leciona agora uma das suas aulas, garantindo-
se, deste modo, condições vantajosas para alunos 
e docentes universitários que queiram frequentar as 
aulas.

VENHA PATINAR!
Para uma experiência única de deslize sobre patins, 
bastará aparecer numa das aulas promovidas pela 
Academia de Patinagem de Guimarães onde são 
disponibilizados patins a visitantes e alunos que 
necessitem.
As aulas de patinagem artística decorrem na Casa do 
Povo de Fermentões, às segundas, quartas e quintas, 
entre as 17h30 e as 20h30, e aos sábados, entre as 
11h00 e as 13h00. As aulas de patinagem de lazer 
acontecem no Pavilhão Desportivo de Azurém da 
Universidade do Minho, às quintas, das 21h às 22h, e 
na Casa do Povo de Fermentões, aos Domingos, das 
11h às 12h30.

com a Academia de 
Patinagem

de Guimarães

Mais informações sobre a academia e sobre patinagem 
estão disponíveis em www.academiadepatinagem.pt 
e na sua página do facebook em www.facebook.com/
academiadepatinagem.

>>> TExTO DE maRIa anTónIa maGaLhãEs | FOTO DE JORGE CaLDEIRa
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>>> destaque

Voltando atrás na história, vamos encontrar 
uma terra habitada por Viquingues, que ali se 
estabeleceram provavelmente devido à sua situação 
privilegiada em relação ao mar. nesta época 
chamava-se hafnae, ou seja, porto, e mais tarde virá 
a mudar de nome. 
Em 1254, durante o bispado de Jakob Erlandsen, 
foi elevada a cidade. no século XV, quando se 
torna capital, o seu nome já era Køpmannæhafn, o 
que significa Baía dos mercadores. hoje chama-se 
København, Copenhaga em português, e de Baía 
passou a Porto do Mercador. Bem simples estas 
razões de mudança.
A sua importância estratégica levou a que outros 
sentissem uma vontade desmedida de a conquistar, 
sendo um dos maiores ataques o Sueco quando, 
sob reinado de Carlos X, se cerca a cidade. O 
cerco dura dois anos e os suecos acabam por 
“regressar a casa”. Também os ingleses tentam a 
sua sorte, atacando diretamente a cidade. A batalha 
de Copenhaga decorreu em 1801, em plena baía 
frente à cidade. A marinha Dinamarquesa defendeu-
se ferozmente sem recuar. Volvidos seis anos os 
ingleses voltam a atacar, desta vez bombardeando 
diretamente a cidade. Foram centenas os que 
morreram mas, uma vez mais, não se renderam.
Em meados do século xIx, a cidade tinha crescido 
muito e decidem abrir parcialmente as muralhas. O 
crescimento foi tal, que a cidade de Frederiksberg, 
que na altura era adjacente, acaba por ser 
integrada. 
A guerra só volta a entristecer os dias de Copenhaga 

em Abril de 1940. Os alemães invadem-na e só com 
o fim da guerra em 4 de maio de 1945 é que volta a 
ser livre. Tal como aconteceu com imensas cidades 
europeias, o efeito da guerra também se sentiu no 
grande desenvolvimento que a sucedeu.
hoje, normalmente chega-se a Copenhaga de 
avião situando-se o aeroporto próximo da região 
de Kastrup, que lhe dá o nome. O aeroporto 
fica a cerca de nove quilómetros do centro da 
cidade. A moeda corrente na Dinamarca é a 
Corôa dinamarquesa. O bilhete para a cidade 
custa 36 Corôas, cerca de oito Euros e pode ser 
adquirido numa das imensas máquinas existentes 
no aeroporto. Os acessos ao metro, autocarro ou 
comboio são absolutamente claros. A viagem para o 
centro dura menos de 15 minutos, se usar os meios 
ferroviários, e meia hora num excelente autocarro 
ARRIVA.
hoje, o centro da cidade mantém a seu aspeto 
mais tradicional, resultado de um cuidado sério de 
manutenção. na zona de docas, que fica entre o 
Palácio Real e a Opera, decorrem grandes obras 
incluindo a construção de uma ponte a ligar os dois 
lados do canal, o que irá facilitar o desenvolvimento 
desta área onde antigamente só existiam docas 
comerciais. Também no centro o parque e jardim 
de Kongens nytorv estão a ser completamente 
renovados.
nesta zona que vai do centro ao Palácio Real ou até 
ao Castelo, que fica logo a seguir, encontra-se uma 
vida intensa. Os bares junto ao canal em nyhaven 
enchem-se no verão mas, mesmo nesta altura do 

ano, já se veem imensas pessoas nas esplanadas. É 
invulgar já que, mesmo com temperaturas negativas, 
as pessoas ficam sentadas no exterior, com 
mantas nas pernas, a saborear as suas bebidas, 
fundamentalmente cervejas. 
a culinária Escandinava é significativamente 
diferente da mediterrânica, especialmente da 
portuguesa. no entanto, as combinações ficam bem 
para o nosso paladar, já que os peixes ou carnes são 
ligados com variedades de legumes de gosto intenso 
e de tempero delicado. 
Embora os valores sejam mais altos do que os 
que temos em Portugal, em toda a cidade é fácil 
encontrar restaurantes com uma diversificada oferta 
de gostos e valores. Um dos indicadores mais 
respeitados no reconhecimento da qualidade dos 
restaurantes, o Guia Michelin, mostra que só nesta 
zona da cidade existem mais de dez restaurantes 
com Estrela michelin, o que é verdadeiramente 
admirável. Destes um deles, o Geranium, do chef 
Rasmus Kofoed, é um restaurante orgânico, e 
tem duas estrelas. Rasmus Kofoed foi nomeado 
melhor chef do mundo no concurso Bocuse d’Or, 
uma espécie de campeonato mundial de chefs 
profissionais. assim, Copenhaga não só supera 
todas as cidades escandinavas em números de 
estrelas, mas também outras importantes cidades 
europeias como hamburgo, amsterdam, Viena e até 
Roma, consolidando a sua posição como a capital 
gastronómica do norte. 
Toda esta zona central da cidade pode ser feita a 
pé. Vale a pena, já que aqui se encontram as lojas 

Copenhaga 
A linda capital da Dinamarca
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>>> TExTO DE maRCO anTónIO LInDO

Decorreu em Copenhaga, nos dias 11 e 12 
de março, uma reunião do Departamento de 
Comunicação da aRRIVa mainland Europe. 
A organização desta reunião esteve ao cargo 
do responsável de comunicação na Europa, 
stuart henry, que contou com o apoio local 
da “senior Communications Officer” da 
ARRIVA Danmark A/S, Lene Mathiesen. 
A reunião contou com a participação de 
representantes de todos os países da Europa 
Continental, onde a ARRIVA está presente.
na introdução foram traçados os objetivos e 
questões a tratar. Seguiu-se a apresentação 
fundamental desta reunião em que o Marco 
António Lindo explicou ao longo de uma hora 
o que é o ARRIVA Jornal, como funciona, as 
pessoas a quem se dirige e os seus conteúdos. 
Como é público, o ARRIVA Jornal foi premiado 
recentemente a nível internacional pela sua 
qualidade e variedade de informação, enquanto 
documento de comunicação com os clientes.
Seguiu-se um extenso debate sobre formas 
de comunicação e a sua variedade incluindo 
as decorrentes de momentos de crise. houve 
também lugar para alguns dos delegados 
fazerem pequenas abordagens a trabalhos 
que têm sido desenvolvidos em alguns 
países. Entre estes, estava o Francisco 
Sabino da Trasportes Sul do Tejo, que 

falou sobre a aplicação de nova bilhética, 
bem como das atualizações nas formas de 
comunicação com os clientes nesta área. 
A ARRIVA de Itália deu a conhecer a produção 
de um novo sítio na Internet que congrega todas 
as empresas ARRIVA de Itália num só website.
O momento mais belo veio da hungria com 
a apresentação de um vídeo, disponível no 
Youtube, que mostra o que a aRRIVa faz em 
toda a região Leste, hungria, República Checa, 
polónia e Eslovénia. a história tem um cariz 
muito humano já que mostra um dia inteiro 
na vida e trabalho dos nossos colaboradores, 
tendo por trás uma outra história, a de uma 
menina que deixa um ursinho de peluche num 
autocarro em Budapeste. Entretanto, urso 
vai “fartar-se” de viajar até voltar aos braços 
desta criança. Para ver na internet, é só fazer 
uma busca escrevendo “arriva cee youtube”.
A Lene Mathiesen da ARRIVA da Dinamarca 
apresentou a atualização local de meios 
de informação em centrais e escritórios 
onde, além da informação dos normais 
destinos e horários, passam a constar 
outras informações como meteorologia.
Uma excelente reunião onde a troca de ideias 
permitiu, também, aos seus participantes tornar 
mais fortes as linhas de comunicação entre si e 
os países que representam dentro da ARRIVA.

Comunicação ARRIVA
Em Copenhaga

de todas as importantes marcas de moda. E se 
as senhoras apreciam especialmente este tipo de 
lojas, os homens não são preteridos, pois também 
os “stands” das marcas mais consagradas de 
automóveis e motas estão presentes.
Os passeios nos circuitos regulares levam-no 
diretamente aos locais de maior interesse histórico e 
monumental. Também existem diversos operadores 
de passeios pelos canais, cujos percursos são 
indescritivelmente belos.
Quando se anda a passear por aqui, alguns dos 
nomes dos locais podem parecer invulgares mas 
nørrebro, Vesterbro, Østerbro, Christianshavn, 
Christiania, Ørestad ou Frederiksberg que já atrás 
referimos e que é hoje uma zona “fashion” têm 
uma vida própria e cheia de interesses diversos. 
Por exemplo, Frederiksberg, localiza-se a oeste 
do centro urbano e é um local pleno de atividades 
e onde, quanto a mim, se encontra o mais belo 
parque de Copenhaga, o Frederiksberg Park, 
onde a variedade de árvores e plantas rodeiam 
caminhos que várias vezes se cruzam com canais. 
Aí encontramos o Palácio de Frederiksberg onde 
funciona Real academia de Oficiais do Exército. 
Copenhaga é uma cidade muito agradável para se 
passar alguns dias e, se quiser, fazer um plano de 
passeio mais extenso, a Ponte de Oresund liga-a a 
Malmö, na Suécia, e há carreiras de autocarro que 
fazem a ligação usando a ponte de 17 quilómetros 
de extensão, que liga as duas cidades.
Copenhaga é uma fonte de surpresas, muito mais do 
que se imagina. 
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porque março é o mês da muLhER quero deixar 
uma reflexão para as mulheres apostadas em 
manter uma vida saudável, para conseguirem a 
realização de todos os seus projectos.
ser muLhER nos dias de hoje é um desafio 
constante para conseguir vencer nas três frentes 
de sociedade em que a mulher se torna, cada 
vez mais preponderante. Ser esposa, mãe e 
trabalhadora de sucesso é difícil num mundo ainda 
predominantemente masculino.
A independência que conquistamos trouxe-nos 
respeito e realização mas, para isso, temos que 
manter uma vida saudável e o primeiro passo é a 
prevenção.
E tu, já te vacinaste para o cancro do colo do útero?
Se tens dúvidas vou dar-te alguns esclarecimentos 
que penso poder ser úteis.
1º - porquê vacinar aos 13 anos?
Porque nessa idade o sistema imunitário é muito 
mais forte e, por isso, a resposta à vacina é muito 
mais eficaz. no entanto, está provado a sua eficácia 
noutras idades e 100% dos estudos actuais vão até 
aos 40 anos. 
2º - porque não é comparticipada?
Infelizmente não somos um país rico e tem que 
haver opções. Se o estado tivesse optado pela 
comparticipação, como é uma vacina cara, haveria 
muitas jovens que não tomavam, porque mesmo 20 
ou 30% do custo ainda seria elevado para muitas 
famílias. Introduzindo-a no sistema nacional de 
vacinas o estado garante que, vacinando toda a 
população, dentro de uns anos, o cancro do colo do 
útero será erradicado do país como foi a poliomelite 
e a varíola entre outras patologias.
nas outras faixas etárias fica ao critério de cada um. 
Mas pense: São cerca de 60€ por mês durante 6 
meses, porque o custo é fraccionado.
Atualmente está a decorrer uma campanha de 
desconto significativo, contacte o seu médico ou 
Farmacêutico.
São menos idas à discoteca, menos um fato ou 
uns sapatos, ou mesmo, menos umas férias fora 
de casa. Mas, se fores saudável, terás discotecas, 
toilettes e férias durante uma longa vida.
3ª – Vacinar evita que se continue a fazer rastreio?
não. Como sabes o cancro do colo uterino é 

>>> saúde

provocado por um vírus com várias estirpes, ou 
seja, muitos “irmãos” e “primos”.
Só alguns provocam a doença e, por isso a vacina 
só actua nesses. no entanto o vírus pode estar 
“adormecido” anos e manifestar-se mais tarde. Dai 
o não deveres culpabilizar-te ou culpabilizar o teu 
companheiro se tiveres a doença, porque pode 
não ter nada a ver com a tua relação estável actual 
e sim com um parceiro ou parceira distante... E 
passado é passado.
Os estudos continuam mas devemos prevenir, 
pois os vírus são seres “inteligentes” e, um dia, 
um dos “primos bonzinhos” pode resolver tornar-
se agressivo e desencadear novo surto. no 
entanto, como sabes, o rastreio em mulheres sem 

>>> DR.ª aLIna aBRanTEs | GInECOLOGIsTa / OBsTETRa | amI | hOsp. pRIVaDO DE GuImaRãEs

comportamento de risco do casal, não necessita de 
ser anual e pode ser de dois em dois ou de três em 
três anos.
4º - Qual das duas vacinas do mercado devo tomar?
Entre as duas há pequenas diferenças quanto à 
actuação e preço. no entanto, a eficácia para o fim 
que desejamos é igual. A vacina deve ser receitada 
por um médico e o teu aconselhar-te-á a mais 
indicada.
Espero ter sido útil e ter respondido a algumas 
dúvidas mas o mais importante é ter-te despertado 
para o problema e para que tomes uma decisão 
consciente e segura para uma vivência e realização 
plena como muLhER num futuro risonho, feliz e 
longo.

PUB

RESERVE
O SEU ESPAÇO

E PUBLIQUE
O SEU ANÚNCIO

TEL: 253 423 515 Ou  220 167 542

Mulher



>>> P | 17 Nº 031  >>> 2013 | FEVEREIRO • MARÇO

>>> TExTO DE maFaLDa RaínhO>>> literatura

É em 1947 que, a 24 de Agosto, no Rio de Janeiro, 
Pedro Paulo Coelho e Lígia Coelho, dois paraenses, 
são pais de Paulo Coelho. nascido no seio de uma 
família de classe média, Paulo percorreu um longo 
caminho até conseguir alcançar o mundo da escrita.
Aos sete anos ingressa no tradicional Colégio de 
santo Inácio. Esta estadia dá-lhe a conhecer a vida 
religiosa e desperta nele um ódio por esta prática 
dogmática e obrigatória. não suportava ir à missa 
nem rezar, mas a verdade é que foi neste ambiente 
que descobriu a sua aptidão para a escrita. Desde 
cedo começa então a participar em concursos de 
poesia e até cursos de teatro.
O seu pai, engenheiro, e a sua mãe, dona de casa, 
sempre desencorajaram Paulo a enveredar pelo 
mundo das letras, pois toda a vida quiseram que 
o filho seguisse os passos do pai em qualquer 
área de engenharia. Este desacordo criou 
sempre muitos confrontos no seio familiar. Paulo 
revoltava-se constantemente contra os pais o 
que levou ao seu internamento numa casa de 
repouso, sendo alegado pelo pai que este sofreria 
de modificações psicológicas, agressividade e 
irritabilidade, juntamente com uma decadência 
progressiva do aproveitamento escolar. Os médicos 
diagnosticaram-lhe uma “anomalia de personalidade 
que trazia latente a possibilidade de Paulo se tornar 
esquizofrénico”. 
Passados alguns anos, depois de a poeira assentar, 
Paulo Coelho, antes de se dedicar inteiramente à 
literatura, trabalhou como diretor e autor de teatro, 
jornalista e compositor. Começa a criar peças 
de teatro, algo viradas para o experimentalismo 
e chegou até a compor para alguns dos mais 
sonantes nomes da música brasileira como Rita 
Lee, Elis Regina, etc… Em 1972, inicia-se também 
no jornalismo publicando alternadamente entre 
as revistas “Pomba” e “2001”, esta por ele criada. 
no mesmo ano conhece Raúl Seixas, executivo 
da editora discográfica CBs, e é quando os dois 
se tornam parceiros em diversos temas, alguns 
que se tornariam até algo sonantes dentro do rock 
brasileiro.
Muito ligado ao espiritualismo e fascinado por 

este mundo, integra um movimento hippie, devido 
ao qual viajou pelo mundo inteiro. Esta jornada 
resultou em muitas experiências em sociedades 
secretas, religiões orientais, etc… Mas também 
sempre numa recolha de histórias e ideias para as 
suas obras. 
Em 1977 muda-se para Londres, onde começa a 
dedicar-se à escrita, sem muito sucesso e, no ano 
seguinte, regressa ao Brasil onde trabalha como 
executivo na editora discográfica CBs, que dura 
apenas três meses. 
Casa-se em 1981 com a artista plástica Christina 
Oiticica. no ano seguinte edita o seu primeiro livro 
“Arquivos de Inferno”, obra que não alcança o 
sucesso que o escritor desejava. Em 1985 decide 
lançar “O Manual Prático do Vampiro”, livro que logo 
de seguida decide retirar do mercado considerando 
que “ o mito é interessante, o livro é péssimo”.
no ano seguinte terá ido em peregrinação pelo 
Caminho de santiago - desafiado por alguém 
que conhece numa viagem sua - experiência que 
aproveita para o seu livro “O Diário de Um Mago”, 
editado em 1987. Em 1988 escreve o livro que 
seria o grande ponto de viragem na sua carreira, 
“O Alquimista”, o livro brasileiro mais vendido 
de todos os tempos. Este torna-se numa das 
incontornáveis obras do século XX, que vende 
milhões de exemplares por todo o mundo. É uma 
obra mencionada e elogiada pelas mais variadas 
personagens do panorama cultural, a nível 
internacional.
nos anos que seguiram publicou obras como 
“Brida” (1990), “Valkírias” (1992), “na margem do 
Rio pietra Eu sentei e Chorei” e “matkus” (1994)… 
Em 1996 paulo Coelho recebe dois importantes 
prémios em Itália o Super Grinzane Cavour e o 
Flaiano Internacional. no mesmo ano funda o 
Instituto Paulo Coelho com o intuito de ajudar os 
mais carentes.
Em 1997 escreve “manual do Guerreiro da Luz” 
e, em 1998, alcança a venda de 21 milhões 
de exemplares com “Veronika Decide Morrer”, 
onde revive muitos dos episódios da fase de 
internamentos e que resulta numa adaptação para o 

cinema, já em 2009. É também em 1998 que Paulo 
Coelho é o segundo autor mais vendido em todo o 
mundo. Em 2000 publica “O Demónio e a senhorita 
prym” e no ano seguinte “histórias para pais, Filhos 
e netos”, um registo diferente do habitual, uma 
coletânea de textos convertidos em reflexões.
E, no ano de 2002, o mundo surpreende-se 
aquando da sua eleição para integrar a Academia 
Brasileira de Letras, que teria até então rejeitado 
nomes sonantes como Carlos Drummond de 
Andrade, Vinicius de Moraes, etc… no ano seguinte 
lança mais um grande sucesso, desta feita “Onze 
Minutos”, um livro também muito badalado e muito 
vendido por todo o mundo. Sempre de muitas 
viagens, procuras e descobertas, a obra “O Zahir” 
foi escrita após uma longa temporada do autor no 
Casaquistão, local onde decorre a acção do livro, 
isto no ano de 2005.
Em 2006 volta a lançar mais um sucesso, “as 
Bruxas de Portobello”. no ano seguinte Paulo 
Coelho é nomeado pela OnU “Mensageiro 
da Paz”, juntamente com outros nomes de 
importantes personalidades. Em 2008, publica “O 
Vencedor Está só”, iniciando-se num novo registo 
de escrita. Se até aqui o autor seguira sempre 
pela vertente mágica, espiritual, religiosa e com 
esta última obra opta por uma via de suspense 
policial. Em 2010 escreve “O aleph” e, no ano 
passado, 2012, escreveu “manuscrito Encontrado 
em Accra”.
Como escritor, Paulo Coelho ganhou lugar como um 
dos autores que mais vendeu em todo o mundo. Os 
seus livros foram vendidos em mais de 150 países 
e traduzidos em mais de 66 línguas. Foi fonte de 
inspiração para autores, compositores, realizadores 
de todo o mundo. Tem nomeações, prémios e, 
acima de tudo, uma vida bastante preenchida pelo 
gosto pela escrita, pela força ter seguido realmente 
aquilo que sempre soube ser a sua vocação. 
Dono de uma enorme força de acreditar – seja 
no que seja -, Paulo Coelho tem percorrido um 
caminho que já deu provas de que é um nome que 
ecoará para sempre no panorama literário da língua 
portuguesa.

Paulo
Coelho
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>>> musik by mokzz

A falar com o meu pai:
- Ei papzz, tava aqui a ver os registos dos teus 
discos e somando esta cena diz que tens 14 álbuns 
de Moody Blues…
- Oh filhote, sim, moody Blues foi uma banda que 
me deu muito desde pequeno. A banda formou-se 
originalmente em 1964 e eu embora fosse fazer 
quatro anos, ainda hoje me lembro do primeiro tema 
que ouvi.
- Então mas como é possível lembrares uma coisa 
que ouviste tinhas três anos?
- Quando ouvia sabia o que estava a ouvir e um dia 
quando o meu pai me começou a ensinar inglês, 
fixei o nome. “Go now” começou a passar mais 
regularmente na Emissora nacional e na minha 
terra na Rádio Clube de moçambique. Eu não sabia 
que esse não era o primeiro tema da banda, mas 
foi o primeiro que me recordo de ouvir. na altura 
o mundo musical era relativamente pequeno e a 
rádio era uma grande salsada, porque podias ouvir 
Beatles, Aznavour e Gabriel Cardoso de seguida, 
com uns anúncios no meio; felizmente a Emissora 
nacional não tinha anúncios.
- … Gabriel Cardoso?
- Sim era um músico da área popular portuguesa, 
com bastante valor. Chegou a ser Rei da Rádio, 
participou em teatro de revista ao lado de grandes 
atores entre os quais o Armando Cortez, cantou 
músicas do Carlos Paião, foi produzido pelo Toy, 
geriu discotecas famosas, mas morreu em 2000 
com uma doença classificada na altura como infecto 
contagiosa. Embora não se falasse muito nisso ele 
era “gay”, fazendo parte de um círculo de amigos 
com as mesmas tendências entre os quais se 
encontrava um amigo de longa data, o Carlos Castro.
- O Carlos Castro? O Carlos Castro que morreu em 
nova Iorque?
- sim, mas queres falar de quê? De moody Blues, 
certo? Bem, como estava a referir, gostei de moody 
desde sempre mas só cerca de 1967 ou 1968 é que 
comecei a dar a atenção devida. Mas se queres 
saber, em Birmingham havia uma banda do circuito 
de bares que se chamava El Riot & the Rebels e 
cujos membros eram o Ray Thomas, John Lodge 
e o michael pinder. Entretanto, juntam-se neste 
novo projeto, The Moody Blues, mas o John Lodge 
tinha que ir para a tropa e por isso apareceu um tal 
Danny Laine para o lugar dele ficando o Greame 
Edge como baterista e manager ao mesmo tempo. 
Pouco tempo antes a ideia era chamarem-se M&B 
na esperança de conseguirem um apoio de uma 
marca de cerveja com esse nome. O apoio nunca 
veio e nesses meses de 1964 tentaram outras 
possibilidades entre as quais The MBs e The M B 
Five. Entretanto, um dia estavam a ouvir um tema 
qualquer de alguém que desconheço quando por 
causa desse tema criaram o nome Moody Blues.
- Então e viviam em Birmingham?
- Bem, nessa altura ainda viviam e tocavam, no 
entanto vieram para Londres depois de serem 
contratados por uma “management agency” que 

os pôs a gravar para a Decca. Se fores ver, os 
dois discos mais antigos que tenho deles são 
editados pela Decca, depois é que passam para a 
Deram Records, que me parece ainda é a editora 
no Seventh Sojourn. Depois mudam de novo de 
editora e passam para a Threshold Records.
- Papzz, tu tinhas também umas cassetes deles 
e estive a ouvir “Days of a Future Passed”. Muito 
interessante com uma orquestra como naquele 
concerto com os Metalica.
- humm, já te falo sobre orquestras. Em 1966 o 
John voltou do serviço militar juntando-se de novo 
à banda. ao mesmo tempo vem o Justin hayward 
que tinha sido recomendado pelo mentor dos The 
Animals…
- O grande Eric Burdon, certo pai?
- Claro. nessa altura os Animals ainda iam existir 
mais uns dois ou três anos. não sei como nasceu 
a recomendação mas o Eric Burdon tinha uma 
excelente relação com outros músicos, e embora 
fosse de newcastle movia-se muito bem no meio 
musical londrino onde estava para aí desde 1965 
ou 66.
- O Eric Burdon, faz-me lembrar o David Byrne, 
“once in a life time”…
- Deve ser por causa do espírito psicadélico, embora 
dez anos mais tarde e nos Estados unidos. mas 
voltando à questão Moody, aquilo que referiste por 
causa do “Days of a Future Passed”, a questão de 
um álbum de uma banda com orquestra por trás 
é trazido ao mundo de uma forma mais intensa 
pelos Moody Blues com esse álbum em 1967. De 
tal forma que, cinco anos depois, os procol harum 
experimentam o mesmo com o “Live In Concert with 
the Edmonton symphony Orchestra”. Conquistador 
é o tema de abertura e foi musicalmente o tema 
que mais me tocou quando eu tinha 11 anos. Em 
67 tinha sido a London Festival Orchestra, que 
inicialmente sabia que se iria fazer uma variação 
sobre um tema do compositor Antonin Dvorjak, 
“A new World Symphony” tocado pelos Moody. A 
editora da banda, a Deram, queria fazer um disco 
utilizando um novo sistema de som desenvolvido 
pelos seus técnicos, a DSS, Deramic Stero Sound. 
Depois de uma sequência de acontecimentos, nasce 
a ideia de em vez de ter uma banda rock a tocar 
um clássico sinfónico, poder-se-ia tocar temas rock 
com apoio de uma orquestra. A ideia é fenomenal 
e o disco vai direto para 27º lugar no top de vendas 
do Reino Unido e cinco anos depois ainda estava 
muito bem classificado no Billboard norte-americano. 
Um dos mais famosos temas dos Moody, 2nights 
in White Satin”, é o último deste álbum e lembro-me 
de o ouvir no natal de 67. O tema foi escrito pelo 
Justin hayward na sua casa em swindon, depois de 
ter dormido com a namorada nuns lençóis de setim 
que ela tinha acabado de lhe dar. Aliás, é famosa a 
afirmação do Justin para a namorada, “vai fazer o 
pequeno-almoço que eu vou escrever uma música”.
- Estás a mentir pap!
- Estou! Os temas desse disco relatam 

acontecimentos ao longo de um dia, na realidade 
uma terça-feira, possível de saber pelo tema 
“Tuesday Afternoon”. O álbum foi feito na Decca e 
produzido pelo grande Tony Clarke, que trabalhava 
na editora com o Dick Rowe, responsável pela 
assinatura com a editora de bandas como Rolling 
Stones ou Van Morrisson, os Marmelade ou o 
eterno Tom Jones.
- Engelbert humperdinck?
- …Sim, acho que sim, mas como é que raio te 
foste lembrar dele?
- É do tempo do Tom Jones e falaste do Van 
Marrisson e tenho ideia que quando estava a ler 
sobre a história daquela música muito conhecida 
“Gloria”, um dos temas mais “covered” que 
conheço, tocado por montes de gente, desde Status 
Quo a AC/DC, passando por David Bowie, U2, sei 
lá, Tom petty, Bruce… O Engelbert humperdinck 
embora fosse cantor “de charme” era maestro e deu 
ao Van umas ideias para a orquestração do tema.
- muito bem filhote… u2 tocaram “Gloria”?
- Claro. não tens o álbum October?
- não, tu gamaste-mo…

MOODY BLUES       e outras músicas
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>>> TExTO DE mónICa LInDO

de um músico filho de um baterista…
- pete Gage! O pETER Gage é de padington! 
pois. Estávamos sentados na estátua do urso 
a comer “dónutes”… o Pete Gage dos Dr. 
Feelgood. Claro, que burra ignorante…
- Os Moody na primeira fase não duraram 
imensos anos, apenas uns dez, até 1974. 
Depois reuniram-se de novo e assim estão até 
hoje, com o Justin, o Graeme e o John Lodge 
como aqueles que estiveram sempre presentes 
na história da banda. O Ray Thomas, o da 
flauta, na verdade também esteve presente 
mas já estava cansado e reformou-se há uns 
dez anos, embora ainda fizesse um ou dois 
álbuns a solo. Entretanto, teve tempo para 
finalmente casar com a namorada dele há 40 
anos a Lee.
- Qual é o teu álbum preferido dos Moody 
Blues?
- Pela música e pela capa do disco, “Seventh 
Sojourn”. “For my Lady” é o meu tema favorito, 
mas também gosto muito do “I’m Just a Singer”. 
Mesmo assim “Tuesday” é a minha letra 
favorita. Bem, estou a referir-me à primeira 
fase, porque na segunda fase da banda há 
outros temas de que gosto bastante. Sabes 
que eles verdadeiramente não se separaram, 
eles simplesmente tiraram três anos de férias 
depois de terem andado em tour desde o Japão 
à austrália. Estavam tão cansados que tinham 
mesmo que parar. Quem se junta entretanto 
a eles nesta fase seguinte são pessoas tão 
extraordinárias como o Patrick Moraz…
- nunca mais me fales do Patrick Moraz, que 
me forçaste a ouvir um álbum dele, “Story of I”. 
aquela coisa dura uma hora. Ele é realmente 
um excelente percussionista mas para isso 
prefiro stomu Yamashta. sempre adormeço…
- Sim, o Patrick Moraz, e um ser muito menos 
conhecido o Clint Warwick, que deixou a banda 
ainda em 1966. Era um excelente guitarrista 
mas as suas opções não eram muito boas para 
a saúde. há mais um outro amigo dele que 
não me lembro nome e que também tocou nos 
Moody. Foi o Moraz que veio substituir o Mike 
Pinder na banda. O Denny Lane também é 
da fase do Clint. Foi o que veio para a banda 
quando o John foi para a tropa. Já te tinha 
falado dele, acho eu.
nos anos mais recentes os álbuns Long 
Distance Voyager e The Present contribuíram 
para a história do rock com temas muito 
interessantes como “The Voice” e “Blue World”.
- não sei se conheço.
- Conheces sim. Vai à net e procura. no 
Youtube está lá tudo.
- Papzz, a Mamzz está aos gritos para acabar 
com a conversa que o jantar está pronto.
- A Mamzz também gostava de Moody Blues… 
- ai sim? Boa… xauzz 
- xau; love.

MOODY BLUES       e outras músicas

- (risos) ups, pois. É o tema de abertura do disco…
- Estamos a falar do mesmo “Gloria”? Vou ouvir. 
Mas, entretanto, segue-se um momento astral 
na banda, em que todos dão na droga e na 
altura o LSD estava em voga. Tudo porque um 
Psicólogo norte-americano, Tim qualquer coisa… 
Timthy… Leary, tinha achado que o LSD como 
droga psicadélica tinha fins que poderiam ser 
considerados terapêuticos…
- Eh pá! O Ray Thomas num livro fala dele e que 
escreveu um tema em tributo a ele… 
- sim filha, o famoso “Legend of a mind”. É claro 
que temas como Ride my See-Saw ou Visions of 
Paradise tem muito de alucinado. Um dos amigos 
próximos era o George harrisson…
- Bem, que mundo. nem imagino o que seria viver 
nesse tempo.
- nem queiras, que aquilo não era das coisas 
melhores para a saúde. A música era muito 
boa, mas as drogas davam-lhes cabo da vida. 
Infelizmente também é verdade que alguns dos 
mais brilhantes temas são feitos sob influência de 
drogas. uma vez ouvi a Elkie Brooks a cantar o 

“nights in White Satin” tão drogada que se perdia e 
introduzia coisas que não existiam na letra. 
- Quando foi?
- não me lembro. Deve ter sido para aí em… eu 
tinha uns 12 ou 13 anos, o Robert Palmer e ela 
tinham uma banda linda, os Vinegar Joe. Cerca de 
73 ou 74. Foi antes do 25 de Abril, porque depois a 
rádio só passava música revolucionária.
- Vinegar Joe? É aquela banda que tinha uma 
música que tu cantavas aos gritos… 
- “never met a Dog that took to me? Borrowed 
pennies for a leek, yeah, And the dustman made 
me freakout, Like a hippie with a jewel in his brain. 
Baby, things were lookin’ bleak, I could hardly dare 
to speak, As I clung on underneath the speeding 
train. So I mumbled sour speech, As I changed my 
name to Leech, And my parasites kept driving me 
insane…”
- não sei. Que aconteceu aos moody? no Youtube 
há muitas publicações com eles mas são sempre 
temas velhos.
- Esqueceste-te do pete Gage, o segundo vocalista 
dos Vinegar Joe… Um dia em Paddington contei-te 
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1 pEssOa
INGREDIENTES
120g filete de bacalhau; 5g gengibre; 20ml 
espumante branco; 1 ramo de tomilho; 1 
dente de alho; 10ml azeite; 10g cenoura; 
10g aipo; 10g pimento vermelho; 10g 
cebola vermelha; 10g cogumelo shitake; 
10g espargos; 10g courgette; 150ml sumo 
de cenoura fresco; 5g açúcar amarelo; 
5ml óleo de sésamo; 20g farinha tempura; 
1 ovo; 50ml água gelada; 1 ramo de 
coentros; sal e pimenta. 

BaCaLhau COZIDO
a VapOR COm GEnGIBRE

PREPARAÇÃO
Limpe o gengibre e faça puré usando metade do azeite. marine o filete de bacalhau e 
coloque no frigorífico durante 2 horas. Corte todos os vegetais muito fininhos. Reduza o 
sumo de cenoura com o açúcar amarelo a 1/3. Ferva 100ml de água com o espumante 
branco, tomilho, alho e reduza a metade. Ponha um cesto de bambu chinês sobre a 
redução a ferver e cozinhe a vapor o bacalhau durante 6 minutos. Salteie todos os 
vegetais, tempere com sal e pimenta. Misture devagar a farinha de tempura, ovo e água 
gelada, e frite até ficar alourado. À parte aqueça o óleo de sésamo. polvilhe com folhas 
de coentros frescos.

TaRDE DE ChOCOLaTE

Massa de chocolate para tartes: 141g manteiga sem sal; 150g açúcar; q.b. sal; 1uni 
ovo; 310g farinha; 50g cacau em pó; 4g fermento em pó. 
► Esbranquiçar a manteiga, açúcar e sal. Incorporar o ovo. Envolver os pós e terminar 
de envolver com a mão fora da amassadeira. Reservar uma hora. Aguenta alguns dias 
no frio e até 2 meses no congelador. 

Praliné crocante de avelã ao sal: 50g chocolate de leite; 35g manteiga clarificada; 
215g praliné de avelã 50%; 100g feuilletine; 6g sal maldon. 
► Derreter o chocolate e manteiga separadamente. Envolver bem e adicionar o 
praliné e sal. Adicionar a feuilletine e verter sobre a base de sable de canela. Levar ao 
frio uns minutos para solidificar e verter a trufa negra. 

Ganache de chocolate negro: 225g natas; 390g chocolate negro; 4.5g açúcar 
invertido; 35g manteiga. ► Ferver natas com açúcar invertido e verter sobre o 
chocolate. Aos 40ºC emulsionar a manteiga.

Gelado de vinho do porto: 240g leite; 20g leite em pó; 58g natas; 60g açúcar; 18g 
dextrose; 55g gemas; q.b. estabilizante de gelados; 50g redução de Vinho do porto 
Rozès. ► pasteurizar o leite, leite em pó, açúcar, dextrose, estabilizante e gemas. 
Adicionar a redução e reservar. Aos 4ºC emulsionar as natas e macerar 12horas. 
Congelar e turbinar.

6 pEssOas
INGREDIENTES
Para a costela mendinha: 1,5 kg de 
costela mendinha de raça barrosã; 150 
ml de azeite virgem extra q. b.; 150 ml 
de vinho Kopke branco; 1 cebola picada; 
4 dentes de alho; 2 folhas de louro; sal 
grosso q. b.; pimenta preta de moinho q. 
b.; 6 extremidades de alecrim.
 
Para as migas de grelos e castanha: 
500 g de grelos; 200 g de castanhas 
de Trás-os-montes; emulsão de alho 
assado q. b.; azeite virgem extra q. b.; 
sal q. b.; pimenta preta de moinho q. b.

COsTELa mEnDInha DE BaRROsã, mIGas DE 
GRELOs E CasTanha DE TRÁs-Os-mOnTEs 

PREPARAÇÃO
Costela mendinha: de véspera, cortar a costela em pedaços e fazer uma marinada com 
o azeite, o vinho branco, o alho, a cebola, o louro, o sal e a pimenta. Levar a carne 
a assar com a marinada em forno previamente aquecido a 180ºC durante 2 horas. 
Migas de grelos e castanha: Fritar as castanhas em azeite e reservar. Cozer os grelos 
durante 5 minutos e passar de imediato por água fria para travar a cozedura. Escorrer, 
cortar grosseiramente e saltear com azeite. Incorporar as castanhas fritas cortadas 
grosseiramente, adicionar a emulsão de alho assado e temperar com sal e pimenta.

4 pEssOas
INGREDIENTES
800g lombinho maronês; 
2 batatas grandes; salsa; 
cebolinho; queijo são Jorge; 
vinagre de vinho branco; azeite; 
farinha; salpicão da barbadela; 
alho; pimenta preta e flor-de-sal 
q.b.; 1kg favas tenras

LOmBInhO maROnÊs
COm BaTaTa ROsTI E FaVas DO CEDO 

PREPARAÇÃO
parta o lombinho em 4 medalhões. Tempere com flor-de-sal, azeite e pimenta preta. sele 
em azeite. Vai ao forno a 190ºC por 8 min. Reserve. Rale a batata e o queijo de São 
Jorge, tempere com flor-de-sal, salsa e cebolinho picados. num sauté pequeno faça um 
pastelão em azeite até ficar crocante. Reserve. Como estas favas são tenras, é só tirar 
o fio e cortá-las. num tacho, junte azeite e alho inteiro, junte o salpicão da barbadela.  
Quando o alho ficar corado retire-o. Junte as favas e deixe estufar lentamente. Vá 
adicionando farinha. Quando estiver cremoso regue com um pouco de vinagre. Deixe 
ferver mais um pouco até desaparecer o cheiro intenso do vinagre. 

Chef Rui Paula * Restaurante DOP * Porto

Chef Gyula Harangi *Hungria Chefes Dalila e Renato Cunha * Restaurante Ferrugem * Famalicão

Chef Rui Paula * Restaurante DOP * Porto
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PLANSEL SELECTA 
REG TINTO GR. ESCOLHA 2010
nOTA: 17,3
PVP: 33.90
% ALC.: 15.5
BEBER JÁ Ou GuaRDaR
CASTAS: TOURIGA FRAnCA, TOURIGA 
nACIOnAL, TInTA BARROCA. 
EnóLOGO: DORIna LInDEmann
pRODuTOR: QuInTa Da pLansEL, 
SOC. VITIVInICOLA | T. +351 266 898 920

COR: Granada com tons violáceos, limpo.
AROMA: Exuberante; com notas de frutos 
pretos maduros, amoras e ameixas em 
destaque, uvas passas, ligeiro vegetal, 
tosta bem integrada.
SABOR: Cheio, volumoso e amplo, 
ainda muito jovem, com os taninos bem 
presentes, notas de frutos pretos, figos, 
bem integradas, ótima acidez a evidenciar 
perfil gastronómico, termina longo e 
persistente. Guarde-o mais alguns anos e 
não se vai arrepender.

ROVISCO GARCIA 
REG TINTO 2010
nOTA: 17.2
PVP: 9.50
% ALC.: 14.0
BEBER JÁ Ou GuaRDaR
CasTas: aRaGOnEZ, aLICanTE 
BOusChET, sYRah, TOuRIGa 
nACIOnAL. 
EnóLOGO: sOFIa aLmEIDa GaRRETT
pRODuTOR: RG-herdades do monte novo 
e Conqueiro. Produtos de Quinta, Vinhos e 
azeites do alentejo, aCE
T. +351 242 980020

COR: Granada médio, limpo.
AROMA: Interessante; muito vegetal, com 
nuances florais, notas de fruta vermelha e 
preta madura, sugestões de pinho.
SABOR: Redondo e elegante, frutado, a 
sugerir framboesas e mirtilos, chocolate, 
taninos com boa evolução, boa acidez, 
cheio de complexidade, termina longo e 
persistente.

DOLIUM
DOC TINTO RESERVA 2009
nOTA: 17,2
PVP: 32.90
% ALC.: 14.5
BEBER JÁ Ou GuaRDaR
CasTas: aRaGOnEZ, TRInCaDEIRa, 
aLICanTE BOusChET. 
EnóLOGO: pauLO LauREanO
pRODuTOR: pauLO LauREanO VInus 
T. +351 284 240 991 

COR: Granada intenso, limpo.
aROma: Complexo e cheio de elegância; 
bela fruta vermelha, flores e um toque 
vegetal predominam.
SABOR: Volumoso, fresco, com boa 
acidez, taninos firmes, ligeira especiaria 
bem integrada, fruta compotada, deixa um 
final potente e prolongado.

PAI CHÃO
REG TINTO GARRAFEIRA 2009
nOTA: 18
PVP: 34.90
% ALC.: 14.5
BEBER JÁ Ou GuaRDaR
CasTas: aLICanTE BOusChET, 
TRInCaDEIRa, aRaGOnEZ. 
EnóLOGO: pauLO LauREanO
pRODuTOR: aDEGa maYOR
T. +351 268 699 440

COR: Granada intenso, escuro, limpo.
AROMA: apaixonante; intenso em notas 
de frutos pretos, vegetais, fumados, 
especiarias finas, elegante.
SABOR: Volumoso, envolvente, com 
excelente acidez, taninos firmes mas 
perfeitamente integrados no conjunto, 
boa estrutura, termina expressivo e 
prolongado.

HERDADE DO ESPORÃO 
REG TINTO 2009
nOTA: 17.7
PVP: 20.00
% ALC.: 14.0
BEBER JÁ Ou GuaRDaR
CasTas: sYRah.
EnóLOGO: DaVID BaVERsTOCK,
LUIS PATRÃO.
pRODuTOR: EspORãO
 T. +351 266 509 270

COR: Granada intenso, escuro, limpo.
aROma: Intenso; frutos pretos muito 
maduros, notas de chocolate preto, vegetal 
bem marcado, pimentos verdes, especiado, 
com destaque para a pimenta preta.
SABOR: Com taninos poderosos, acidez 
excelente, fresco, fruta preta e especiarias 
a marcar o conjunto, untuoso, termina 
prolongado e sedutor.

CASA DE SANTA VITÓRIA 
REG TINTO GRANDE RES. 2008
nOTA: 17.4
PVP: 12.22
% ALC.: 14.0
BEBER JÁ Ou GuaRDaR
CASTAS: TOURIGA nACIOnAL, 
CaBERnET sauVIGnOn, sYRah. 
EnóLOGO: BERnaRDO CaBRaL
pRODuTOR: Casa DE sanTa VITóRIa
 T. +351 287 907 600

COR: Granada médio, limpo.
aROma: Excelente notas de frutos 
vermelhos maduros, ligeiro floral, toque de 
caramelo e rebuçado de cassis, chocolate, 
tostados. 
SABOR: Envolvente, macio, com taninos 
firmes mas sedosos, notas de baunilha, 
balsâmico, boa acidez, termina prolongado.

Era sem dúvida amante de vinho. Flor Bela de 
alma da Conceição Espanca, como foi batizada, foi 
criança em Vila Viçosa, jovem em Évora, mulher no 
Redondo. Viveu rodeada de vinhas, e terá sentido o 
inebriamento, tanto naqueles tintos de Alfrocheiro, 
Aragonez e Trincadeira, quanto nos beijos 
abraçados que trocou ao longo da vida.
A poetisa deixou-se tocar por aqueles néctares de 
personalidade vincada, de rusticidade domada, 
de calores extremos. O produto de um terroir 
inconfundível, e incontornável, cada vez que 
queremos voltar, a sentir, como nas suas palavras, 
um “frêmito vibrante de ansiedade” (*).
Desde Florbela o Alentejo amadureceu. Soube 
juntar o amor à paixão. Domou a aspersa do seu 
fruto, juntou-lhe modernidade e a magia dos novos 
alquimistas. Transformou os seus vinhos em ouro, e 

o ouro numa dádiva altruísta.
Syrah, Alicante Bouschet, a incontornável Touriga 
nacional, o Pinot ou a Grand noir alargaram o 
horizonte das planícies de Beja, Évora e Portalegre. 
Compreenderam-se os solos pobres, graníticos e 
calcários, tirou-se partido da baixa pluviosidade, 
e fizeram-se vinhos granada, maduros, macios, 
quentes, com adstringências tanínicas suaves e 
corpo pujante.
O Alentejo tornou-se num Portugal vínico “novo 
Mundista”, de néctares contemporâneos dos gostos 
seus consumidores. Uma primeira nação de vinhas 
novas, desenhadas por técnicos e trabalhadas com 
razão empresarial e espírito empreendedor.
Ainda assim a região não abandonou a dimensão 
emotiva dos seus vinhos, a tradição e o saber de 
gerações. Cultivou-se o terroir, impregnou-se o 

recurso às mais modernas tecnologias de vinificação 
com a cultura do Cante, e a poesia do Sul.  
“ser poeta é ser mais alto (…) É ter de mil desejos 
o esplendor (…) É ter fome e sede de infinito (…) E 
é amar-te, assim, perdidamente… É seres alma, e 
sangue, e vida em mim (…)” (**)
Amar ferozmente num rugido de juventude madura. 
São assim os tintos alentejanos que provamos para 
esta edição. Frutados, intensos, revoltos e sôfregos 
como um soneto de Espanca.
Venha. Dê-se com eles, vinhos de sedução, à vida 
como quem só a admite viver… Perdidamente.

(*)Excerto de “Volúpia”,
Florbela Espanca in “Charneca em Flor”

(**) Excerto de “Ser Poeta”,
Florbela Espanca in “Charneca em Flor”

Perdidamente… Vinhos num beijo

>>> TExTO DE manuEL sILVa in REVIsTa paIxãO pELO VInhO

Alentejo

AS NOSSAS SUGESTÕES

pROVaDOs E CLassIFICaDOs
pELa REVIsTa paIxãO pELO VInhO

seja responsável, beba com moderação
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Quando se fala de treino de força, 
treino de resistência muscular, ou 
musculação, algumas pessoas torcem 
o nariz e questionam a sua validade, 
segurança e eficácia...
assim, por forma a desmistificar 
alguns conceitos errados, 
apresentam-se as afirmações e 
questões mais comuns e o respetivo 
comentário e resposta, com base em 
investigações científicas recentes: 

Se fizer musculação, ficarei 
com grandes músculos? 
Talvez sim e talvez não, pois existem 
outros fatores, para além do treino e 
da alimentação, designadamente:
Os níveis de testosterona no 
corpo - esta é uma hormona 
predominantemente masculina (os 
níveis são 10 a 30 vezes superiores 
nos homens em relação à mulheres), 

pelo que os homens têm mais 
facilidade em construir músculo do 
que as mulheres (de facto não se 
veem muitas mulheres com grandes 
massas musculares). 
E a Genética - todos somos diferentes 
e o mesmo programa de treino em 
indivíduos do mesmo sexo, raça e 
idade pode ter resultados diferentes. 
Drogas: a maior parte dos culturistas 
(homens e mulheres) com grandes 
massas musculares recorre ao uso 
de drogas ilegais, como os esteroides 
anabolizantes. 

Se começar hoje daqui a 
quanto tempo é que vejo 
resultados? 
homens e mulheres de todas as idades 
(mesmo 70, 80 e 90 anos) conseguem 
aumentar a sua força em mais de 50% 

após 2 meses de treino. Continuando a 
treinar, pode-se conseguir duplicar ou 
mesmo triplicar a força. Muitas pessoas 
que começam a treinar, observam, ao 
fim de muito pouco tempo, ganhos de 
coordenação, equilíbrio e força. nas 
primeiras 4 a 6 semanas de treino, 
esses ganhos devem-se ao facto 
do nosso sistema nervoso começar 
a recrutar fibras musculares que 
estavam inativas ou adormecidas. 
Após 6 semanas, começam a aparecer 
mudanças no músculo. A isto chama-
se hipertrofia, ou seja aumento do 
tamanho do músculo. 

Deixo de treinar e os músculos 
transformam-se em gordura?
Falso! músculo e gordura são dois 
tecidos totalmente diferentes. Esta 
ideia surgiu na sequência de muitos 
atletas após terminarem as suas 
carreiras, aumentarem a sua massa 
gorda. Isto de facto acontece, com 
frequência, mas deve-se à falta de 
exercício (que leva a um menor 
dispêndio energético e a uma 
diminuição dos músculos) e a uma 
alimentação altamente calórica e 
rica em gorduras saturadas. Ora, 
diminuindo a atividade física e 
mantendo (ou mesmo aumentando) 
a ingestão de calorias, o resultado 
é evidente: menos músculo e 
mais gordura. Devemos fazer uma 
alimentação adequada às nossas 
necessidades de energia diárias 
(que dependem do sexo, peso e 
atividade física). se não utilizarmos os 
músculos, estes diminuem.

Como é que a musculação me 
pode ajudar a perder gordura? 
De duas formas: 
1º) após uma sessão de musculação, 
o consumo de calorias em repouso 
aumenta e mantém-se elevado 
até 12 horas após o exercício e, 
normalmente quando estamos a 
descansar ou a realizar uma atividade 
física pouco exigente, o corpo utiliza a 
gordura para obter energia. 
2º) ao aumentar o tamanho dos 
músculos, também aumenta o 
consumo de calorias em repouso. 

Mitos da
Musculação

Mais músculo = Maior gasto de 
energia = Menos gordura

Para obter resultados tenho 
de passar 4 horas por dia no 
ginásio. 
Falso! Bastam 20 minutos por 
sessão, 2 a 3 vezes por semana para 
observarmos melhorias. 

A musculação não é para a 
minha idade!
nunca é tarde para começar! 
Conheça as vantagens que o treino 
de força pode trazer à sua vida. 
O processo de envelhecimento é 
habitualmente acompanhado por 
uma redução da atividade física e, 
consequentemente, uma diminuição 
da capacidade para desempenhar as 
tarefas do dia-a-dia. Esta é uma das 
grandes preocupações dos indivíduos 
idosos que veem a sua qualidade 
de vida diminuir à medida que a sua 
dependência de terceiros aumenta. 
Descubra alguns dos benefícios que 
a musculação lhe pode trazer: é uma 
atividade segura e de fácil adaptação 
a qualquer nível de aptidão física; 
melhora a eficiência do sistema 
nervoso no controlo do trabalho dos 
músculos favorecendo a coordenação 
de movimentos; aumenta a força 
e a resistência muscular (vai 
conseguir “aguentar” mais facilmente 
esforços musculares mais intensos e 
prolongados!); melhora a capacidade 
funcional, permitindo desempenhar 
as tarefas diárias com maior 
facilidade e durante mais tempo que 
os indivíduos, da mesma idade, não 
treinados; contribui para a diminuição 
do risco de osteoporose; ajuda a 
combater as dores articulares (coluna, 
ombros, joelhos, etc.), desde que 
corretamente orientada (cargas baixas 
ou moderadas); quando associada 
ao exercício cardiovascular, não 
tem qualquer perigo para o sistema 
cardíaco e respiratório; aumenta a 
autoestima e melhora a autoimagem 
(vai “gostar mais de si mesmo”!); e 
facilita a integração num ambiente 
social diferente, contribuindo para que 
descubra novos amigos!
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BALANÇA | 27.09 a 22.10
Março vai ser um mês calmo, aproveite 
para ponderar bem os passos a dar, 
não vale a pena deixar-se levar pela 
ansiedade. no setor sentimental tudo 
estará tranquilo, desfrute dos momentos 
a dois. no setor profissional sentirá 
algumas dificuldades, conte com algumas 
demoras, mas não desanime, com passar 
do tempo vai conseguindo alcançar bons 
resultados, tente explorar novos caminhos. 
Previna-se para gastos extra, vão surgir 
despesas quando menos esperar. Estando 
a passar por uma fase de algum cansaço e 
desmotivação, arranje mais tempo para si.

ESCORPIÃO | 23.10 a 22.11
A passar por um período intenso, em que 
muitos assuntos passam pelas suas mãos, 
tudo terá um desfecho favorável. Os seus 
amigos serão importantes, mantenha uma 
boa relação de proximidade e ajude-os 
se necessitarem. Se está numa relação, 
fuja dos conflitos. se está sozinho este 
pode ser um mês de aventuras! no 
setor profissional terá crescimento, pois 
conseguirá surpreender todos, e até a si 
próprio, com a capacidade imediata de 
resolução de problemas. Controle bem os 
seus gastos pessoais. Tenha mais atenção 
à sua alimentação, não ingira alimentos 
muito condimentados e beba mais água.

VIRGEM | 24.08 a 23.09
Em março e abril terá uma conjuntura 
muito auspiciosa que lhe dará força 
suficiente para conduzir a sua vida de 
acordo com o que é melhor para si. Esteja 
aberto a novos desafios. Em abril deverá 
investir no amor, mesmo que tenha de 
impor-se, o seu parceiro vai estar recetivo 
ao que quer. no setor profissional mostre 
que tem capacidade e que está preparado 
para assumir as funções que lhe vão 
ser confiadas. se está a pensar viajar 
opte por destinos low cost. Descanse 
mais, é fundamental para o seu equilíbrio 
psicológico. 

SAGITÁRIO | 23.11 a 21.12
Terá oportunidade de resolver alguns dos 
seus problemas, não desista de objetivos 
mais antigos, pois tudo continua a ser 
possível. no amor tudo acontecerá de 
forma harmoniosa, pode contar com bons 
momentos junto ao seu parceiro e deve 
confiar na força dos sentimentos. se está 
sozinho novos conhecimentos querem 
surgir! no setor profissional, apesar de 
algumas dificuldades, vão surgindo novas 
soluções que vão permitir desfechos 
favoráveis. Economicamente é uma boa 
hora para fazer gastos que melhorem a 
sua qualidade de vida. Sentirá tendência 
para insónias.

>>> horóscopo

AqUÁRIO | 21.01 a 19.02
Andará muito distraído e este mês todo o 
cuidado é pouco, já que estará suscetível 
a pequenos acidentes e complicações que 
vão gerar chatices. Tente ganhar tempo 
antes de tomar decisões fundamentais. na 
relação a dois seja mais meigo e menos 
brusco ao manifestar o que quer impor na 
sua relação, tenha alguns cuidados, pois 
o seu parceiro pode não estar preparado 
para mudanças. Terá muito trabalho e 
sentirá dificuldades para concluir tudo 
dentro do tempo previsto, tente organizar-
se melhor e pedir ajuda. na saúde não 
se coloque em situações de risco, seja 
prudente.

PEIXES | 20.02 A 20.03  
Vai sentir-se cheio de energia. Vai 
conseguir aproveitar tudo o que surgir para 
melhorar a sua vida, há que ser positivo 
e não temer mudanças, tudo será para 
melhor e força de vontade não vai faltar! 
no setor sentimental atravessa uma boa 
fase, ainda que não deva fazer planos 
muito sérios quanto ao futuro, aproveite, 
divirta-se e viva o momento. no emprego 
terá muitas solicitações, de vários lados 
e vai sentir-se realizado por ser tão útil. 
Economicamente não são de prever 
problemas. Seria bom para a sua saúde 
e bem-estar que aproveitasse melhor o 
tempo livre.

CARNEIRO | 21.03 A 20.04
Vão surgir oportunidades boas para 
conseguir o que quer, pondere bem 
para não cometer erros do passado, 
agindo assim terá crescimento. no setor 
sentimental tudo vai correr bem na sua 
relação, ambos estarão de acordo quanto 
aos desejos para a vida a dois e podem 
dar-se passos mais sérios. Se está sozinho 
terá tendência para novos e promissores 
acontecimentos. no setor profissional vai 
ser surpreendido com o surgimento de 
novas propostas que deve analisar com 
cuidado, ainda que tudo indique que seja 
bastante bom. Evite gastos descontrolados. 
na saúde trate mais das suas pernas.

CAPRICÓRNIO | 22.12 a 20.01
Vai alcançar pequenas vitórias ao longo 
do mês de abril que o vão deixar cheio de 
força para enfrentar os próximos tempos. 
Estabeleça novas metas de acordo com o 
que é possível fazer, seja bastante realista. 
no setor sentimental poderá sentir-se 
surpreendido por exigências ou alterações 
de comportamento do seu parceiro que não 
correspondem à sua vontade, vá com calma 
e seja prudente ao falar para que tudo se 
resolva. no setor profissional pode contar 
com melhorias, aproveite tudo o que surgir 
para inovar e melhorar o seu negócio ou 
forma de trabalhar. Jogue no Euromilhões! 
na saúde tenha atenção aos seus ouvidos.

GÉMEOS | 23.05 a 21.05
É um momento forte em vai conseguir dar 
o melhor de si, mas já sabe que nada se 
fará sem esforço ou sacrifício. no setor 
sentimental vai tomar muitas iniciativas 
que visam estimular a sua relação e será 
isso que vai conseguir. Se está sozinho 
não desanime! aproveite para sair mais e 
distrair-se em breve tudo muda. no setor 
profissional poderá ter de se impor com 
os seus colegas, mesmo que isso cause 
conflitos, não faça o que não lhe compete, 
mas sim aos outros. Economicamente não 
são de prever problemas. na saúde trate 
da sua boca e dos seus dentes.

CARANGUEJO | 22.06 a 23.07
até ao fim de abril pode sentir-se cansado 
devido ao ritmo intenso, valorize mais todos 
os momentos que tenha para descansar 
e recuperar energias, mas tudo indica que 
é um período de crescimento. no amor as 
emoções estarão fortes e viverá momentos 
agradáveis com o seu parceiro, apesar 
de ter pouco tempo para a sua relação, 
aproveite intensamente. Se está sozinho 
pode voltar a apaixonar-se! no emprego 
nada o vai impedir de alcançar os seus 
objetivos e sentir-se realizado. Compre 
algo para si próprio e mime-se mais. Terá 
tendência para ter tendinites, tenha mais 
cuidado ao fazer exercício físico.

TOURO | 21.04 a 21.05
Será um período calmo em que não deve 
tomar decisões rápidas, tudo deve ser 
ponderado antes de avançar. não se 
incomode muito se não conseguir o que 
quer à primeira, tudo chegará no tempo 
certo. no setor sentimental tente dedicar 
mais tempo à sua família e aposte mais 
nos momentos a dois, vão fazê-lo sentir-se 
mais feliz. no setor profissional poderá ser 
chamado para intervenções inesperadas, 
mas tudo indica que vai sair-se bem e terá 
o reconhecimento dos seus superiores. 
Economicamente tudo estará tranquilo, 
mas evite excessos. Cuide mais de si.

LEÃO | 24.07 a 23.08
Vai sentir mais força para dar o melhor 
de si em tudo o que se proponha a fazer. 
Dedique algum tempo para si próprio e 
para organizar o seu lar.
na relação a dois passará por uma 
fase em terá obrigatoriamente de 
fazer modificações, exponha as suas 
preocupações e converse com o seu 
parceiro sobre situações que não são 
confortáveis para si. no emprego poderá 
passar por momentos complicados. Evite 
gastos superiores às suas possibilidades. 
Previna-se das constipações.




