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>>> notícias

A possibilidade de carregar 
um passe, carregar um cartão 
multiviagens ou fazer qualquer 
compra num valor igual ou 
superior a seis Euros é uma 
nova facilidade disponível a 
todos os clientes da ARRIVA, 
dos TuG - Transurbanos 
de Guimarães e dos TuF 
- Transportes urbanos de 
Famalicão, já a partir de 
dezembro deste ano. 
com este serviço o cliente já 
não precisa de se munir com 
dinheiro para vir à bilheteira. 
O serviço Multibanco é seguro 
e fácil. Nesta fase está já 
disponível o pagamento por 
esta forma nas bilheteiras das 
três empresas. em toda a zona 
de operações. ●

Multibanco

O sr. Pinto, como era conhecido 
entre todos os colegas, era 
motorista dos Transurbanos de 
Guimarães. Entrou para a empresa 
em 16 de maio de 1982. O sr. Pinto 
encontrava-se doente já há algum 
tempo sendo conhecida a sua 
tenacidade para superar a doença 
que o venceu.
A toda a sua família, aqui fica esta 
singela menção de condolências.

Óbitos

JOAQUIM PINTO GONÇALVES

O sr. Pereira Vilela entrou para 
as oficinas da AMI Transportes da 
Póvoa de lanhoso em 1 de janeiro 
de 1989. Na AMI chegou a chefe 
de oficina tendo pedido para ser 
integrado no movimento como 
motorista. lamentavelmente foi 
acometido por doença fulminante. 
Deixamos aqui expressamente 
condolências à sua família.

JOSÉ PEREIRA VILELA

PUB

A ARRIVA apresenta no seu site 
www.arriva.pt toda a gama de 
autocarros que pode utilizar para 
o serviço de aluguer. Desta forma, 
poderá escolher o modelo mais 
adequado para os seus passeios 
de grupo, garantindo um service 
de excelência.
Basta que entre no site e depois 
selecione o menu “Aluguer”, para 
além dos destaques para os 
passeios escolares, encontrará 
todos os modelos de autocarros 
com as mais diversas lotações, 
bem como um descritivo 
pormenorizado de outras 
caracteristicas a ter em conta.

Para informações sobre estes 
autocarros, contacte:
Guimarães 253 423 500
Famalicão 252 309 885

Aluguer de autocarros

... num clique, a qualquer hora.

Consigo em qualquer lugar...
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caro/a leitor/a, cliente e Amigo/a,

Estamos em pleno Outono do ano de 2013 o que significa que, desde a última edição deste que é o seu/nosso jornal, 
decorreu o período de férias da maioria dos Portugueses; sabemos que, infelizmente, não é verdade para todos mas 
acreditamos que a grande maioria pôde retomar os seus trabalhos e, com empenho, está a dar o seu melhor contributo 
individual para que seja possível que o colectivo que forma o nosso País consiga superar as imensas dificuldades com que 
temos vivido. Enquanto empresa de cujos serviços depende a possibilidade de muitas pessoas (infelizmente cada vez menos 
mas, ainda assim, muitas) poderem deslocar-se para o seu local de trabalho, em linha com o compromisso assumido e 
repetidamente reafirmado, tudo continuamos a fazer para mantermos uma oferta adequada às reais necessidade verificadas 
através da procura dos nossos clientes, contribuindo dessa forma para a estabilidade desejada tanto por clientes como pelos 
trabalhadores da empresa e, assim, desempenhando a nossa parte nesta missão colectiva de levar por diante os desígnios do 
País que recebemos dos nossos antepassados e queremos deixar melhor aos nossos descendentes.
Boa parte desses nossos descentes são hoje os alunos que frequentam os diversos graus de ensino e que, após o período de 
férias de Verão, também eles, estão já em pleno na frequência do ano lectivo 2013-2014.
Representando os estudantes, de entre todos os clientes das nossas empresas, um grupo com uma elevada expressão 
numérica não nos esquecemos deles durante o período de férias e, conforme é do conhecimento público, preparamos uma 
oferta comercial específica e vantajosa para que, de forma económica, pudessem utilizar os nossos serviços com destino às 
belas praias da nossa costa, nomeadamente Vila do conde e Póvoa de Varzim. A adesão verificada a essa oferta permite-
nos concluir que pensamos e fizemos bem e, que, por isso, contribuímos para que os nossos jovens tivessem uma acrescida 
possibilidade de terem melhores férias, que tanto merecem, e que serviram certamente de preparação para, agora e como 
todos esperamos, darem o seu melhor durante o novo ano lectivo, colhendo nas Escolas que frequentam os ensinamentos 
que serão a base do seu esperado sucesso no futuro.
Neste início de ano escolar, apesar do aumento do número de anos do ensino obrigatório, fomos surpreendidos com 
uma enorme diminuição do número total de alunos nossos clientes; acreditamos que para tal quebra - muito acentuada - 
contribuem factores relacionados com o aumento da emigração e com a baixa da taxa de natalidade que se tem verificado 
em Portugal nas últimas décadas, sendo este um facto gerador de preocupação a nível empresarial como, estamos certos, o 
deve ser a nível do País e, nomeadamente, dos responsáveis pelas autarquias, sobretudo as mais afectadas por estes factos 
que conduzem à desertificação das regiões mais interiores e, potencialmente, à não justificação da continuidade de serviços 
públicos que se foram disseminando no território, comprometendo, assim, o futuro de alguns aglomerados populacionais.
há cerca de um mês os Portugueses foram chamados a eleger os seus autarcas. Estas eleições, para além de se referirem à 
atividade política mais próxima de cada um de nós pois os autarcas são, sem dúvida, os políticos que, mercê do desempenho 
das suas funções, desenvolvem uma atividade que tem mais imediato e direto impacto na realidade de cada aglomerado 
populacional (seja ele pequeno ou grande) e, consequentemente, no dia-a-dia dos cidadãos, foram as primeiras autárquicas 
em que se aplicou a lei de delimitação de mandatos. Desta forma verificou-se, um pouco por todo o País, a substituição de 
pessoas que, há longos anos, nos habituamos a ver como autarcas mas que agora foram, por imperativo legal, forçados a 
dar por finda (ou interrompida) a sua carreira no Município que, cada um à sua maneira, serviu durante décadas. Para além 
destas substituições forçadas por lei aconteceram, como sempre acontecem, substituições ditadas por escolhas diferentes 
dos cidadãos no exercício dos seus mais elementares deveres e direitos cívicos.
A região que servimos e onde, com muito orgulho, estamos implantados, não foi exceção e, tanto por um motivo como por 
outro, assistiu à substituição de alguns autarcas assim como à reeleição de outros para novo mandato.
Não podíamos, por isso, deixar de através das colunas deste jornal referir este assunto e, também, dirigir duas mensagens de 
apreço que, sem exceção, incluem todas as pessoas envolvidas:
- Àqueles que agora deixaram funções e com os quais, apesar da natural diferença de pontos de vista, sempre conseguimos 
chegar consensualmente às soluções possíveis por forma a, conjuntamente, defendermos os interesses das populações, o 
nosso reconhecimento e os votos dos maiores sucessos nas atividades que, agora, decidam desenvolver;
- Aos autarcas agora eleitos, seja para novo mandato ou para mandato inicial, felicitá-los pela eleição, desejar-lhes os maiores 
sucessos no desempenho das suas tarefas e reafirmar-lhes o compromisso da nossa disponibilidade para, conjuntamente 
com todos aqueles que o pretendam, estudarmos as melhores soluções que, dentro do que a economia da empresa 
possibilite, permitam continuar a servir as populações da forma eficiente que caracteriza a atividade da ARRIVA e das suas 
subsidiárias.

A si, caro leitor, o nosso muito obrigado pela sua fidelidade e os votos das maiores felicidades.
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>>> destaque

O Rotary é uma organização de líderes de negócios 
e profissionais, que prestam serviços humanitários, 
fomentando um elevado padrão de ética em todas 
as profissões, ajudando assim a estabelecer a paz 
e a boa vontade no mundo. são instituições de 
serviços à comunidade local e mundial sem fins 
lucrativos. 
A saúde Pública inclui a lista de Oportunidades 
para Prestação de serviços relacionada com 
áreas significativas de actividade que devem ser 
consideradas pelos clubes durante o planeamento 
de projectos.
A paragem cardíaca súbita (Pcs) ocorre sem aviso 
prévio. Não conhece fronteiras e mata, todos os 
anos, milhares de pessoas. Estima-se que em 
Portugal morram, anualmente, cerca de 10.000 
pessoas.
um número significativo destas mortes ocorre por 
existir uma alteração do ritmo cardíaco, que, caso 
persista, causa a morte em poucos minutos. Estima-
se que a sobrevivência, na ausência de assistência, 
seja inferior a 1%. A probabilidade de conseguir 
reanimar, com sucesso, uma vítima de Pcs diminui 

Rotary e ARRIVA na luta
por um coração saudável

A ARRIVA, o Rotary club de Famalicão e o Rotary 
club de Guimarães assinaram um protocolo 
que permitiu a instalação de Desfibriladores 
Automáticos Externos nas centrais de 
camionagem de Guimarães e de Famalicão. 
Em cerimónia que decorreu no dia 12 de Outubro 
foi entregue pelo Rotary club de Famalicão o 
Desfibrilador para ser colocado na bilheteira da 
ARRIVA e dos Transportes urbanos de Famalicão. 
Estiveram presentes neste ato Júlio sá, Jaime 
Oliveira e Mário Miranda, do Rotary club de 
Famalicão e pelo Rotary club de Guimarães, Victor 
sanfins. A ARRIVA foi representada por Manuel 
Oliveira e outros responsáveis do sector de tráfego 
e marketing. Em nome da câmara Municipal de 
Famalicão, esteve o vereador Mário Passos.
Foi uma cerimónia simples que serviu para 
oficializar a instalação do equipamento e para 
distribuir os diplomas aos funcionários que 
concluíram a ação de formação específica para 
lidar precisamente com este equipamento. 
Estabelecendo uma relação com o lema do ano 
rotário, "Viver Rotary, Transformar Vidas", esta é 
uma acção em que se espera promover uma maior 
proximidade à comunidade, neste caso com o 
objetivo de ajudar a salvar vidas.
Para operar com este equipamento receberam 
formação técnica Elsa costa e o Filipe Vieira, 
da Bilheteira de Guimarães, e Fernanda costa e 
Joaquim Macedo das Bilheteiras ARRIVA e TuF 
em Famalicão.

cerca de 10% cada minuto que passa, na ausência 
de intervenção.
Estas arritmias só podem ser terminadas, em regra, 
pela administração de um choque eléctrico, através 
de um equipamento chamado desfibrilador. Dada 
a complexidade da sua utilização, o seu uso tem 
estado restrito a médicos, em regra, em ambiente 
hospitalar.
É hoje possível identificar os doentes com doença 
cardíaca conhecida que tem elevado risco de 
morte súbita. Estes doentes são candidatos à 
implantação de um desfibrilador implantável (cDI). 
Estes dispositivos, semelhantes a um pacemaker, 
embora um pouco mais volumosos e complexos, 
além da função destes, são capazes de detectar 
e tratar, em menos de dez segundos, uma arritmia 
maligna, administrando, de forma totalmente 
automática um choque eléctrico, que é muito eficaz 
na sua terminação. No serviço de cardiologia do 
centro hospitalar do Alto Ave são tratados, desde 
há cerca de 14 anos, com esta técnica, cerca de 
setenta doentes/ano, provenientes das áreas dos 
hospitais de Guimarães, Famalicão e santo Tirso. 
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>>> destaque >>> TExTO DE MARcO lINDO

há alguns dias foi possível ver, via TV, um exemplo 
impressionante da eficácia deste dispositivo, que 
salvou a vida a um treinador de futebol de uma 
equipa da 1ª liga.
No entanto, a maior parte dos episódios de morte 
súbita ocorre em pessoas em que não é conhecida 
qualquer doença cardíaca, constituindo assim a sua 
primeira manifestação.
só o acesso imediato a um desfibrilador pode 
permitir a administração de um choque e 
assim salvar a vida da vítima. Foram por isso 
desenvolvidos equipamentos automáticos, muito 
simples de utilizar, chamados desfibriladores 
automáticos externos (DAE), pensados para estar 
disponíveis em locais de afluência elevada de 
pessoas e ser utilizados por não médicos, que 
necessitam, para tal, de um treino específico.
consciente desta realidade, o Rotary club de 
Guimarães organizou em 2008 um programa que 
disponibiliza DAE e treino certificado a instituições 
do concelho de Guimarães.
Este programa tem como patrocinadores científicos 
a Delegação do Norte da Fundação Portuguesa 
de cardiologia, o Instituto Português do Ritmo 
cardíaco e o apoio da liga dos Amigos do serviço 
de cardiologia do hospital da sra. Da Oliveira de 
Guimarães, decorrendo o treino dos operacionais 
no nosso hospital.
Portugal tem, desde Agosto de 2009, legislação que 
regulamenta a colocação de DAE’s em espaços 

públicos, sendo o INEM responsável pela sua 
supervisão.
O programa DAE – Rotary club de Guimarães foi o 
primeiro programa em Portugal a ser licenciado ao 
abrigo desta legislação, tendo obtido o respectivo 
alvará em Dezembro/2009 e tornando assim 
Guimarães na primeira cidade portuguesa a 
dispor destes equipamentos. Nessa data, ficaram 
operacionais DAE no complexo Desportivo do 
Vitória (4), viaturas e sede da Polícia Municipal de 
Guimarães (4), Mercado Municipal (1) e Estação de 
camionagem (1).
Em 2013 estão operacionais 45 DAE no concelho 
de Guimarães, tendo obtido formação certificada, 
até à data, 320 operacionais não médicos.
O Rotary club de Guimarães deu ainda apoio à 
câmara Municipal de Mondim de Basto para a 
instalação de uma DAE e para a certificação de um 

Até há pouco tempo os comuns dos mortais nunca tinham ouvido falar de um 
desfibrilador. hoje em dia é um produto que se encontra estrategicamente 
colocado em locais diversos, fundamentalmente em locais públicos de 
maior utilização como centros comerciais, estações de caminho-de-ferro 
ou centrais de camionagem. há países onde a sua forma de utilização é 
do conhecimento genérico, no entanto, em Portugal, é recente e ainda 
há problemas a contornar, como por exemplo o facto de que quem tem 
formação para trabalhar com um de uma marca, não pode usar outro de 
outra marca.
O Desfibrilador Automático Externo, vulgarmente conhecido por DAE, é 
um aparelho controlado por computador que diagnostica automaticamente 
as, potencialmente letais, arritmias cardíacas de fibrilação ventricular e 
taquicardia ventricular numa pessoa que tenha sido acometida por aquilo 
que popularmente se classifica como “um ataque”.
Além de informar o diagnóstico, o desfibrilador é capaz de salvar a vida 
desta pessoa, através da desfibrilação, uma aplicação de corrente eléctrica 

que para a arritmia, fazendo com que o coração retome o ciclo cardíaco 
normal.
Ao ser utilizado no caso de ataque cardíaco, o desfibrilador identifica o ritmo 
cardíaco, ou fibrilação ventricular, presente em 90% destes casos efectuando 
a leitura automática do ritmo cardíaco através de pás adesivas no tórax. 
O propósito da colocação dos desfibriladores é poder de ser utilizado por 
público leigo, no entanto por agora apenas pessoas com formação estão 
habilitadas para o fazer, embora que caso de paragem cardiorrespiratória 
possa ser determinante para a sobrevivência da pessoa enquanto não chega 
ao local um serviço de emergência médica.

O QuE É uM DEsFIBRIlADOR?

programa, que funciona sob a sua responsabilidade.
Desde setembro de 2013, também em Famalicão, 
o Rotary club de Guimarães em coordenação 
com o Rotary club de Famalicão, apoiou a Arriva 
a certificar um programa de DAE, que funciona na 
central de camionagem de Famalicão. A Arriva 
contribuiu ainda para a formação de mais dois dos 
seus trabalhadores da sua bilheteira na central 
de camionagem de Guimarães, no que é um 
notável exemplo de responsabilidade social desta 
empresa.  
Espero que este exemplo da Arriva motive mais 
empesas a colaborar na luta contra a morte súbita. 
O Rotary club de Guimarães está disponível 
para ajudar na implementação destes programas, 
contribuindo deste modo para a concretização do 
lema Rotário deste ano: “Viver Rotary, transformar 
vidas”. ●
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Para a ARRIVA todas as pessoas são especiais! E todas as condições são 
reunidas para que ninguém seja excluído, criando condições e acessibilidades 
que permitem um ajustamento às várias realidades.
Desta forma, existe um tipo de autocarro de elevada qualidade, com lotação 
variável, de 70 ou 38 lugares, que permite retirar eficazmente assentos normais, 
criando espaço adequado e seguro para a fixação de até oito cadeiras de rodas.
Este autocarro está equipado com elevador, é extremamente espaçoso, e 
representa, em definitivo, o melhor sistema de transporte e fixação de cadeiras 
de rodas.
Os condutores destes veículos recebem uma formação especifica, que lhes 
permite lidar com a as mais diversas situações, proporcionando a solução mas 
adequada para cada caso.
A ARRIVA é a empresa que mais veículos tem disponíveis, com estas 
características, a operar em toda a região norte do País.  ●

AUTOCARROS
ESPECIAIS
Arriva para todos!

ARRIVA Portugal
no campeonato Europeu de Boccia
De 15 a 23 de junho ARRIVA decorreu em Guimarães no Multiusos o 
campeonato Europeu de Boccia, uma organização da PcAND Paralisia 
cerebral - Associação Nacional de Desporto e de Guimarães cidade Europeia 
do Desporto, promovida sob os auspícios da Federação Internacional, cPIsRA.
Para o efeito deslocaram-se a Guimarães cerca de 140 atletas em 
representação de 25 países. A seleção nacional participou com a sua formação 
de elite.
A ARRIVA foi a empresa encarregue do transporte das comitivas tendo para o 
efeito colocado em serviço cinco autocarros com capacidade para transporte de 
cadeiras de rodas. Para apoio a este evento a ARRIVA Esfera de Madrid enviou 
também dois autocarros.
Dependendo do modelo, estes autocarros permitem transportar até 10 ou 12 
cadeiras cada um mantendo ainda mais 30 lugares sentados. 
É a primeira vez que decorre um evento desta dimensão e por isso é com 
especial orgulho que a ARRIVA assumiu esta missão, particularmente pela 
causa que está envolvida. 
Modalidade Paralímpica de grande sucesso internacional, o Boccia trouxe 
recentemente para o nosso País duas medalhas (prata e bronze), um quarto 
e dois quintos lugares dos Jogos Paralímpicos de londres 2012, poderá sair 
novamente reforçada neste campeonato incluído nas atividades da Guimarães, 
cidade Europeia do Desporto 2013.

BOCCIA
O Boccia tem influências do jogo tradicional, petanca, oriunda das civilizações 
gregas e romanas, tornando-se uma modalidade Paralímpica em 1984, nos 
jogos de Nova Iorque. Esta é a modalidade principal para atletas portadores de 
paralisia cerebral.
É um desporto indoor, de precisão, em que são arremessadas bolas, seis 
de couro azuis e seis vermelhas, com o objectivo de as colocar o mais perto 
possível de uma bola branca chamada de “jack” ou bola alvo. É permitido o 
uso das mãos, dos pés ou de instrumentos de auxílio para atletas com grande 

comprometimento nos membros superiores e inferiores. Está modalidade pode 
ser disputada de forma individual, pares ou por equipas.
Antes de começar a partida, o árbitro sorteia através de moeda ao ar, a escolha 
da cor das bolas com que cada equipa vai competir, contudo dá o direito aos 
participantes de escolher se quer competir com as bolas de couro vermelhas 
ou azuis. O lado que escolhe as vermelhas inicia a disputa, jogando primeiro o 
“jack” e uma bola vermelha. Depois é a vez da bola azul entrar em ação. A partir 
de então, os adversários se revezam a cada lance para ver quem consegue 
posicionar as bolas o mais perto possível do “jack”. As partidas ocorrem em 
quadras cobertas, planas e com demarcações no piso. A área de jogo mede 6m 
de largura por 12,5m de comprimento. 
Para ganhar um ponto, o atleta tem de jogar a bola o mais próximo do “jack”. 
caso este mesmo jogador tenha colocado outras bolas mais próximas do alvo, 
cada uma delas também vale um ponto. se duas bolas de cores diferentes 
ficam à mesma distância da esfera branca (Jack), os dois lados recebem um 
ponto. Vence quem acumula a maior pontuação. ●

FONTE: http://www.pcand.pt
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um teste comparativo entre dois autocarros 
Mercedes-Benz citaro Euro 6 e Euro 5 efetuado 
pelos Transportes urbanos de Guimarães em 
condições reais de exploração registou uma 
diminuição no consumo de combustível de seis por 
cento. 
Para Manuel Oliveira, presidente da comissão 
executiva da ARRIVA Portugal, este resultado obtido 
pelo Mercedes-Benz citaro Euro 6 constituiu uma 
«grata surpresa». 
Após um teste de consumo realizado na cidade 
alemã de Wiesbaden com autocarros urbanos 
Mercedes-Benz citaro Euro 6 e Euro 5, em 
condições reais de carreira, mas sem passageiros, 
entre os dias 22 e 26 de outubro do ano passado, 
a EvoBus lançou um desafio semelhante ao Grupo 
ARRIVA para a realização de uma experiência 
comparativa semelhante, mas com passageiros e 
uma duração de um mês.
Guimarães foi a cidade escolhida para a realização 
desse ensaio, uma vez que é uma das operações 
da ARRIVA que recentemente colocou ao serviço 
autocarros urbanos Mercedes-Benz citaro Euro 5. 
Os TuG – Transurbanos de Guimarães receberam 
oito novos autocarros urbanos de piso rebaixado 
Mercedes-Benz citaro BlueTec 5 no início de 2012, 
que representaram um investimento de 1,6 milhões 
de euros. com rampa de acesso para passageiros 
de mobilidade reduzida ou carrinhos de bebé, 
ambiente climatizado por um eficaz sistema de 
condutas de teto com ar condicionado, aqueles 
veículos permitem transportar 34 passageiros 
sentados e 70 de pé. «como a ARRIVA adquiriu 
um lote significativo de autocarros Mercedes-Benz 
citaro para Portugal, a direção internacional do 
grupo ARRIVA contactou a sua subsidiária no nosso 
País para saber se haveria interesse da nossa parte 
em fazer um ensaio comparativo», afirma Manuel 
Oliveira, presidente da comissão executiva da 
ARRIVA Portugal. «No espírito de colaboração com 

a Mercedes-Benz manifestamos o nosso interesse 
em participar nessa iniciativa que também constituiu 
uma excelente oportunidade para conhecer o novo 
produto citaro Euro 6, que irá ser um ‘standard’ no 
futuro e quase ‘obrigatório’ de comprar, uma vez 
que as alternativas elétricas ainda não existem 
comercialmente», acrescenta o responsável.
A experiência teve como objetivo fazer uma 
comparação direta em condições reais de operação 
de serviço público com passageiros entre uma 
unidade Mercedes-Benz citaro Euro 5 dos TuG 
adquirida no início do ano passado em um veículo 
Mercedes-Benz citaro Euro 6. Aquela unidade de 
12 metros de comprimento e duas portas estava 
equipada com o novo motor OM 936 hlA, de 7,7 
litros e 299 cv de potência, associado a uma caixa 
de velocidades automática ZF Ecolife. Ambos os 
veículos estavam dotados de equipamento de 
medição do consumo de combustível e efetuaram 
os mesmos tipos de percursos / carreiras na cidade 
de Guimarães. Tal como sucedera em Wiesbaden, 
os resultados obtidos voltaram a confirmar 
uma redução no consumo de combustível que 
chegou aos seis por cento numa cidade com as 
caraterísticas históricas de Guimarães, um valor 
que constituiu uma «grata surpresa» para Manuel 
Oliveira. «Tinha muito receio relativamente à 
introdução da norma Euro 6 porque tinha a certeza 
quase absoluta que isso iria significar um acréscimo 
de custos de exploração», conta o presidente da 
comissão executiva da ARRIVA Portugal. «Na 
realidade, o investimento inicial na aquisição do 
autocarro será superior, mas a redução no consumo 
de combustível no Mercedes-Benz citaro Euro 6 
pode ser capaz de compensar esse aumento de 
preço e até tornar-se um benefício para a empresa, 
uma vez que o veículo irá oferecer um custo de 
exploração mais baixo na sua vida útil», explica o 
responsável. «Quando avaliamos a aquisição de 
um autocarro temos de analisar o custo da sua vida 

útil e não apena o preço de aquisição. com base 
no nosso histórico projetamos para o futuro o custo 
por quilómetro daquela viatura, acrescentamos 
o valor da aquisição e obtemos um determinado 
montante por ano. Até agora, a Mercedes-Benz tem 
constituído a solução mais interessante», refere 
Manuel Oliveira. «O Mercedes-Benz citaro Euro 
5 já tinha representado um importante passo na 
redução das emissões. como o citaro Euro 6, a 
marca conseguiu ir ainda mais longe», acrescenta.
com operações urbanas e interurbanas, a ARRIVA 
Portugal tem ao seu serviço uma frota que é 
constituída maioritariamente por autocarros da 
marca Mercedes-Benz. Relativamente ao modelo 
urbano citaro, o responsável da empresa destaca 
as linhas agradáveis da carroçaria e a simplicidade 
das soluções adotadas que facilitam a operação 
para motorista, passageiros e para a manutenção. 
«há pormenores na carroçaria que são muito 
práticos, como por exemplo, a simplicidade para 
aceder a um painel eletrónico de destino», afirma.   

O MERCEDES-BENZ CITARO EURO 6
E O AMBIENTE
A segunda geração do Mercedes-Benz citaro foi 
desenvolvida e otimizada para receber motores 
Euro 6. Este novo Mercedes-Benz citaro recebeu 
motores BlueEfficiency Power que se baseiam na 
tecnologia BlueTec 6 desenvolvida pelo construtor 
alemão para tratamento posterior dos gases de 
escape: filtro de partículas fechado, redução 
catalítica seletiva (scR), recirculação dos gases 
de escape (EGR). O BlueTec 6 garante a redução 
das emissões de partículas até ao mínimo exigido 
pela legislação europeia, enquanto a combinação 
da injeção AdBlue e o catalisador scR transforma 
os óxidos de nitrogénio em componentes inócuos 
do ar. como resultado, as emissões de NOx e de 
partículas diminuíram cerca de 80 e 66 por cento, 
respetivamente, em relação aos motores Euro 5. ●

A ARRIVA em Guimarães recebeu para serviço experimental 
nos TuG, Transurbanos de Guimarães, o protótipo do 
Mercedes Benz citaro K na versão equipada com motor Euro 
6. Durante um mês, este veículo operou todas as carreiras 
deste serviço urbano, tendo sido registado agrado geral por 
parte de clientes e também dos funcionários que contactaram 
com o veículo. O modelo em demonstração foi classificado 
como Autocarro do Ano 2013 na sua classe, a de veículo 
urbano. Este é no momento o expoente máximo a nível de 
emanações estando aquém dos máximos estabelecidos 
a nível europeu no que diz respeito a limitação ambiental. 
segue-se o artigo que foi amavelmente partilhado pela 
Transportes em Revista, que o publicou na sua edição de 
agosto/setembro de 2013

MERcEDEs cITARO GuIMARAEs
Em teste realizado em Guimarães Mercedes-Benz citaro Euro 6 obtém redução de consumo de 6%

>>> TExTO DE cARlOs MOuRA PEDRO | FOTOs DE MARcO ANTÓNIO lINDO/ARRIVA
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Decorreu em Maio a habitual festa do Dia Mundial da criança.
como é hábito a ARRIVA esteve presente, participando no transporte de crianças 
para o Parque da cidade (Guimarães), local escolhido pela primeira vez para este 
encontro, e que se revelou profundamente agradável. A festa com participações 
artísticas diversas foi bem animada. como se sabe, esta festa costumava realizar-
se no largo da Oliveira ou na Praça de santiago, locais que já se tinham revelado 
limitados para albergar tanta criança.
O tempo esteve excelente sem que estivesse muito quente o que facilitou outras 
atividades que se seguiram, já que algumas das escolas haviam optado por ficar 
mais tempo para fazer jogos ou outras atividades lúdicas aproveitando os excelentes 
relvados existentes.
como sempre, a ARRIVA esteve presente também para oferecer uma lembrança 
a cada criança. Desta vez foi produzido mais um livro de colorir, o terceiro da série 
dedicado a animais, com o título “Animais Domésticos” onde podemos encontrar 
diversos bichinhos caseiros, onde obviamente se incluem o cão e o gato, o peixinho 
ou o passarinho. ●

Dia Mundial
da criança
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começada que está a nova etapa na 
vida de alunos e professores, renova-
se a esperança numa geração 
promissora, que nos trará muitas 
alegrias no futuro, fazendo deste, um 
mundo melhor.
As escolas enchem-se de vida! 
Partilha-se sabedoria, alimentam-se 
amizades, constrói-se o futuro em 
cada dia que passa.
Mas também fora da escola se 
aprende. A ARRIVA é um parceiro 
imprescindível, que tudo fará para 
proporcionar as melhores condições, 
segurança e conforto no transporte, 
bem como um alargado programa 
de visitas de estudo, combinando 
aprendizagem e lazer, de forma 
simples e acessível, cativante e 
enriquecedora.
Para que cada visita seja 
verdadeiramente inesquecível, a 
ARRIVA está sempre disponível para 
ajudar os professores a organizar 
as visitas de estudo, para que nada 
falhe e o sucesso esteja garantido. E 
dispõe de programas pré-definidos, 
com destinos diversificados que 
proporcionam aos alunos uma 
educação ainda mais rica e completa. 
Estes programas estão disponíveis 
na nova edição da revista ARRIVA 
Escolas.
Para este ano letivo, de 2013 / 2014, 
a ARRIVA privilegiou programas 
que destacam a história, a cultura, 
o contacto com a natureza e com os 
animais. 

A VERDADEIRA HISTÓRIA DA 
CIGARRA E DA FORMIGA
Vila nova de Gaia
A história da cigarra e da Formiga 
é um conto maravilhoso, antigo 
como os nossos avós, que nos fez 
ver a importância de poupar. O que 
pouca gente sabe é que a história da 
cigarra e da Formiga não acabou ali.
Neste Natal todas as crianças vão 
rejubilar com a magia desta história, 
entre emoções, gargalhadas e uma 
grande “lição de vida”.

SEA LIFE
Porto
Desde 2009 que o sEA lIFE Porto 
tem sido um dos destinos preferidos 
pelas escolas nos programas 
conjuntos de viagem e visita, 
organizados pela ARRIVA. O sEA 
lIFE Porto vai transportá-lo para uma 

Guia dos Passeios Escolares
NOVA EDIçãO PROPõE DEsTINOs IRREsIsTíVEIs

dimensão mágica onde habitam as 
mais belas, bizarras e fascinantes 
criaturas marinhas. Vai vê-las de tão 
perto que quase é possível tocar-
lhes, e algumas podem mesmo 
ser tocadas, permitindo uma plena 
interação com as crianças.

MUSEU DOS CAMINHOS DE 
FERRO DE LOUSADO
Lousado
Este Museu ocupa a totalidade 
do antigo complexo oficinal da 
companhia dos caminhos de 
Ferro de Guimarães (1883/1927), 
com cerca de 1400 m2, permitindo 
a fruição de um acervo ímpar no 
país. A exposição está organizada 
cronologicamente, mostrando 
comboios de diversos tipos, material 
construído entre 1875 e 1965 
e oriundo de oito companhias, 
adquirido em seis países a quinze 
construtores!

ZOO DE SANTO INÁCIO 
ila Nova de Gaia
As espécies do Zoo santo Inácio 
vivem em espaços amplos e em 
ambientes concebidos de forma a 
recriar as condições dos habitats 
de origem, incluindo controlo de 
temperatura e humidade, quando 
necessário. Do Zoo à casa-Museu 
do séc. xIx, passando pelos 
maravilhosos jardins e bosque, 
muitas são as possibilidades para 
passar um dia inesquecível!

O MOINHO - QUINTA 
PEDAGÓGICA
Guizande {Braga}
Oferece um espaço de campo, mata 
(com várias espécies arbóreas, 
vegetais e animais) e água, num total 
de 30 hectares, para que os seus 
visitantes possam apreciar a vida 
ao ar livre. O objetivo é permitir aos 
jovens a experiência e o contacto 
com o que existe e com o que se faz 
numa quinta.

ZOO DA MAIA
Maia
É uma referência inequívoca da 
cidade e motivo para que muitas 
escolas usem os serviços da 
ARRIVA para o visitarem com os 
seus alunos. Assume-se como um 
promotor de educação ambiental, 
ações educativas e pedagógicas 

junto de escolas e outras instituições, 
para o desenvolvimento de diversas 
atividades.

DIVERLANHOSO PARQUE 
AVENTURA
Póvoa de Lanhoso
com 170 hectares, rodeado de 
espaços verdes, de montanhas e 
vales, de límpidos rios, é um dos 
maiores parques de aventuras da 
Europa, onde é possível realizar 
todas as aventuras ao ar livre, de 
dia ou de noite, seja uma simples 
caminhada, a aventuras em corda, 
na água, na natureza, inesquecíveis! 
Alia a qualidade nas infraestruturas 
à beleza paisagística e às aventuras 
que ali são uma constante realidade. 
E a ARRIVA pode proporcionar esta 
experiência!

Para a ARRIVA todas as pessoas 
são especiais! E todas as condições 
são reunidas para que ninguém 
seja excluído, criando condições e 
acessibilidades que permitem um 
ajustamento às várias realidades. 
Desta forma, existe um tipo de 
autocarro de elevada qualidade, 
com lotação variável, que permite 
retirar eficazmente assentos 

normais, ajustando-o para cada 
situação, nomeadamente através da 
criação de espaço adequado para 
a fixação de cadeiras de rodas. A 
preocupação com a comodidade 
de todos os passageiros é também 
assegurada através da formação aos 
motoristas. Os condutores destes 
veículos recebem uma formação 
especifica, que lhes permite lidar 
com a as mais diversas situações, 
proporcionando a solução mas 
adequada para cada caso. Estes 
autocarros são, assim, o transporte 
ideal para todas as deslocações, sem 
exclusões, garantindo que pessoas 
com necessidades especiais possam 
encontrar um transporte seguro e 
eficiente, à sua medida.
A ARRIVA é a empresa que mais 
veículos tem disponíveis, com estas 
características, a operar em toda a 
região norte do País. 
E, porque cada vez mais as 
dificuldades económicas das 
famílias são uma realidade, à 
semelhança dos anos anteriores, 
será mantida uma política de preços 
acessíveis, na esperança que 
muitas crianças possam passar 
por estas experiências didáticas e 
conquistadoras de sorrisos. ●
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A 10 minutos do Porto, mais precisamente em Vila 
Nova de Gaia, situa-se o Zoo santo Inácio, o maior e 
mais verde parque zoológico do norte do país. com 
pouco mais de uma década de existência e mais de 
um milhão de visitantes, o Zoo santo Inácio, tornou-se 
já, no Zoo de referência do Grande Porto.
A sensibilização para a proteção da vida selvagem e 
o bem-estar dos animais são a principal preocupação 
do Zoo santo Inácio. Por esta razão, todos os 
animais vivem em ambientes concebidos de forma 
a recriar as condições dos habitats de origem, 
proporcionando-lhes as melhores condições de 
conforto para que possa observar animais saudáveis 
e com comportamentos genuínos. Os amplos espaços 
verdes, que albergam cerca de 1000 animais de 300 
espécies, criam uma atmosfera natural que torna o 
Zoo santo Inácio num espaço único e inesquecível!
Reconhecido internacionalmente pela sua qualidade, 
o Zoo santo Inácio é um dos poucos Zoos nacionais 
integrado na EAZA (Associação Europeia de Zoos e 
Aquários) e que participa ativamente em inúmeros 
Programas Europeus de Preservação de Espécies 
Ameaçadas de extinção que habitam o Zoo, como 
é o caso das Panteras das Neves, os Pinguins 
de humboldt, as chitas, os camelos Asiáticos, 
hipopótamos-Pigmeu, entre muitos outros.
Mais recentemente, o Zoo santo Inácio foi 
selecionado para abraçar mais um importante 
Programa Europeu de Reprodução de Espécies 
Ameaçadas (EEP), com a chegada de um casal 
de leões Asiáticos, a subespécie de leões mais 
ameaçada do mundo.
O Zoo santo Inácio é o único parque zoológico 
nacional a receber esta ameaçada subespécie. A 
chegada deste casal de leões representa um enorme 
passo na Preservação mundial desta subespécie, 
uma vez que apenas podem ser encontrados pouco 
mais de trezentos exemplares em estado selvagem.
Esta espécie apenas pode ser encontrada na índia, 
mais precisamente no Parque Nacional de Gir, 
estando considerada pelo IucN como Ameaçada, 
sendo as principais causas do seu desaparecimento: 
a destruição do habitat, o conflito com os seres 
humanos e com gado doméstico, problemas de 
consanguinidade e a diminuição do número de presas 
disponíveis.
 O casal de leões encontra-se na sua nova casa, um 
amplo habitat concebido de raiz para eles e que recria 
as condições dos habitats de origem.

uma visita ao Zoo santo Inácio é um passeio que 
agrada a miúdos e graúdos pois é a garantia de um 
dia bem passado e muito divertido. O Zoo disponibiliza 
inúmeras atrações ao longo do dia que reforçam 
“Aprender, brincando”!
Assente na regra que o Zoo santo Inácio defende, 
de que “apenas preservamos aquilo que respeitamos 
e nos sentimos próximos”, é possível assistir 
diariamente, a fantásticas Demonstrações de 

comportamento natural de Animais. uma oportunidade 
única de aprender e ver bem de perto Aves de 
Rapina, Répteis e Araras, entre muitos outros animais. 
Nestas demonstrações, os Educadores Ambientais 
dão a conhecer a importância das espécies animais 
na natureza e como todos podemos ajudar na sua 
conservação. sem dúvida um momento alto e que fica 
na memória de quem visita o Zoo. complete a sua 
visita e assista à divertida Alimentação dos Pinguins. ●

ZOO SANTO INÁCIO
A vida selvagem tão perto de si!
WWW.ZOOsANTOINAcIO.cOM
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Desde Janeiro de 2012, respondendo ao apelo da 
Fundação Museu Nacional Ferroviário (FMNF) que 
tutela todos os espaço museológicos ferroviários 
nacionais, a c.M. de V.N. de Famalicão encetou 
uma colaboração ativa com a FMNF através de 
uma gestão partilhada dos Núcleos museológicos 
situados no concelho - lousado e Nine – ratificada 
por protocolo assinado entre as duas entidades. 
Esta parceria estratégica permitiu potenciar o valor 
histórico-patrimonial deste conjunto museológico, 
nomeadamente junto do público concelhio. 
A inclusão do mesmo no projeto Viagens no 
Património cultural, projeto consistindo em dar 
a conhecer aos mais jovens o inestimável valor 
e o interesse patrimonial concelhio, é disto um 
perfeito exemplo. surgiram outras parcerias e 
dinâmicas internas, como por exemplo a iniciativa 
lúdica Filme Verde, da responsabilidade do centro 
de Estudos Ambientais Municipal (cEAB), que 
foi descentralizada para o MNF-Nl para todas as 
escolas circundantes à lousado que até então, 
não podiam usufruir desta atividade por falta de 
meios e condições logísticas. As atividades culturais 
inerentes à temática ferroviária já têm um ritmo 
mensal e trouxeram ao museu iniciativas marcantes 
como, por exemplo, o carnaval na carruagem, a 
presença do jornalista da sIc, Jorge Pelicano, que 
veio apresentar o seu documentário (o mais visto 
de sempres em cinema em Portugal) “Pare, Escute, 

Museu Ferroviário de lousado
com dinâmica renovada

Olhe”, ou a fadista Isilda Miranda (Operação 
Triunfo), que escolheu o Museu de lousado para 
um show case do seu último cD, entre outros. Por 
outro lado, o espaço tornou-se o epicentro, no norte 
do País, do Modelismo Ferroviário, ou seja, um 
passatempo consistindo na construção de modelos 
em escala reduzida, de veículos e estruturas 
ferroviárias (uma atividade que se pensa ter tido 
origem na Alemanha do séc. xIx, nas mãos de 
relojoeiros daquele país).

O MUSEU MAIS VISITADO
DO CONCELHO EM 2012
Os resultados do primeiro ano da gestão partilhada 
do espaço não poderiam ser mais encorajadores 
pois, findo, o primeiro ano de gestão partilhada do 
museu, foram ultrapassados os 10 mil visitantes, 
fazendo do Museu Ferroviário de lousado, o mais 
visitado do concelho naquele ano. um resultado 
encorajador que se prevê ainda melhor em 2013.

MUSEU FERROVIÁRIO DE LOUSADO
EM DESTAQUE EM REVISTA ALEMã
No final de 2012, O Museu Nacional Ferroviário 
– Núcleo de lousado mereceu um destaque na 
revista ferroviária alemã Arge schmalspur, revista 
especializada e destinada a um público aficionado 
da ferrovia naquele país. Numa peça incidindo 
sobre o caminho-de-ferro no Norte de Portugal, 

duas páginas foram dedicadas ao MNF – Nl e seu 
acervo, contribuindo para a divulgação do espaço 
internacionalmente. ●

Gestão mista inovadora entre a Fundação Museu Nacional Ferroviário e o 
Município de Vila Nova de Famalicão já está a dar frutos.

>>> TExTO DE MARcO MARlIER
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A ARRIVA esforça-se sempre por 
melhorar a qualidade do serviço 
que oferece aos seus clientes. 
Atuamos em 15 países: por toda 
a Europa temos profissionais 
dedicados que procuram novas 
e inovadoras maneiras de 
proporcionar excelentes viagens 
numa série e meios de transporte. 
Queremos que os nossos clientes 
em todo o mundo beneficiem 
da nossa experiência, por isso 
é frequente reunir os nossos 
especialistas para falar sobre 
seu trabalho no seu país – o que 
significa que temos sempre ideias 
novas e que nos podemos desafiar 
uns aos outros para continuar a 
melhorar.  
Recentemente, a ARRIVA 
Portugal foi a anfitriã orgulhosa 
da conferência de Planeamento 
de Recursos da ARRIVA, em 
Guimarães. Os nossos gestores 
de recursos são responsáveis 
pela organização dos horários 

Planeamento de recursos ARRIVA 

always have fresh ideas and we can 
challenge one another to continue 
to improve. 
Recently, ARRIVA Portugal was the 
proud host of ARRIVA’s Resource 
Planning conference in Guimarães. 
Our Resource Planners are 
responsible for the development of 

timetables and they ensure that each 
service we advertise is allocated 
a vehicle and a driver. To be a 
successful company we have to be 
efficient with our resources whilst 
meeting our promise to get customers 
to the place they want to travel to at 
the time they want to get there. ●

lloyd Mason, formador de engenharia 
da ARRIVA uK a trabalhar na Arriva 
Midlands em Derby, na noite de gala 
da RouteOne realizada na quarta-feira 
2 de Outubro, onde recebeu o Prémio 
Especial da RouteOne pelos serviços 
de formação e desenvolvimento  para 
a indústria de autocarros.
comentários dos membros do júri...
O vencedor do prémio especial deste 
ano tem um histórico excepcional de 
contribuição especial que o distingue 
dos outros. Os membros do júri 
ficaram impressionados com o facto 
de ele ser um excelente exemplo 
daquilo que eles procuravam – por 
exemplo, trabalhou empenhadamente 
para conseguir algo que beneficia 
outras pessoas e empresas e não 
apenas aquela para a qual trabalha. O 
nosso vencedor começou na indústria 
como engenheiro e especializou-
se em formação após um período 
de tempo noutro sector. como 
sabia por experiência própria que o 
leque envelhecido de engenheiros 
representa uma bomba-relógio 
começou a planear programas de 
formação para jovens aprendizes. 
Para além disso, incentivou o seu 

e garantem que cada serviço 
publicitado é atribuído a um 
veículo e a um motorista.  Para 
sermos uma empresa de sucesso 
temos que ser eficientes com os 
nossos recursos mantendo a nossa 
promessa de fazer chegar os 
nossos clientes ao local para onde 
desejam ir no momento que querem 
lá chegar.  

ARRIVA RESOURCE 
PLANNING
ARRIVA always strive to improve 
the quality of the service we offer 
to our customers. We operate in 15 
countries: across Europe we have 
dedicated professionals seeking 
new and innovative ways delivering 
excellent journeys on a variety of 
transport modes. 
We want customers everywhere 
to benefit from our experience so 
we frequently bring our experts 
together to talk about their work 
in their country – this means we 

desenvolvimento através da criação 
de um esquema de prémios internos. 
Assim, considerando benefícios 
mais alargados, considerava que 
um sistema que permitia identificar 
os melhores aprendizes desta área 
só poderia resultar no bem comum. 
No entanto, um esquema deste tipo 
precisava de apoio financeiro. sem 
se deixar abalar pelas consequências 
da recessão, continuou a defender 
este sistema – conhecido como IRTE 
skills challenge – e que está agora no 
seu terceiro ano e continua a crescer. 
sem a sua visão e determinação 
este projeto muito válido nunca teria 
começado.

LLOYD MASON RECEIVES 
SPECIAL AWARD FROM 
ROUTEONE
lloyd Mason, ARRIVA uK Engineer 
Trainer based in Arriva Midlands in 
Derby, at the RouteOne gala evening 
held on Wednesday 2nd October 
where he received from RouteOne the 
special Award for services to training 
and development for the bus industry.
Judges’ comments...
The winner of this year’s special award 

has an exceptional record of special 
contribution that sets him apart. The 
judges were impressed by the fact that 
he is a prime example of someone 
who has done exactly the sort of thing 
that they were looking for – i.e. worked 
diligently to achieve something that is 
of benefit to people and companies 
other than the one he works for. Our 
winner started in the industry as an 
engineer, specializing in training after 
a spell in another sector. Knowing from 
experience that the ageing pool of 
engineers represented a ticking time-
bomb he set about devising training 
schemes for young apprentices. 

What’s more, he encouraged their 
development through an in-house 
awards scheme. But, thinking about 
the wider benefits, he believed that a 
scheme which identified the industry’s 
best apprentices could only be for 
the common good. however, such a 
scheme needed financial backing.
undeterred by the consequences of 
recession he continued to advocate 
the scheme – now known as the IRTE 
skills challenge – which is now in its 
third year and going from strength 
to strength. Without his vision and 
determination this very worthy project 
wouldn’t have got off. ●

lloyd Mason recebe prémio especial da RouteOne
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>>> TExTO DE suNNy hO E MARcO ANTÓNIO lINDO

Santuário de Nossa Senhora 
da Peneda recebe os Bispos da  
Província Eclesiástica de BragaO autocarro Ml3 da ARRIVA de londres não é 

apenas o terceiro protótipo do autocarro que os 
londrinos apelidaram de BorisMaster, um simples 
autocarro de dois pisos para serviço na cidade de 
londres, o Ml3 tornou-se num dos mais mediáticos 
veículos da empresa. 
No ano passado participou no stand do construtor 
Wright na Euro Bus Expo 2012, a mais importante 
exposição de transportes de passageiros efectuada 
no Reino unido que se efectua todos os anos em 
Birmingham. Entretanto, já em outubro, o Ml3 
deslocou-se para hong Kong para participar ao 
lado de dois autocarros históricos dessa cidade, 
num evento organizado pelo operador urbano de 
transportes a KMB, tornando-se assim no primeiro 
modelos deste tipo a sair do Reino unido; viagem 
longa.
O construtor Wright, que também tem uma 
representação em hong Kong no edifício The 
landmark, associou-se à KMB Kowloon Motor 
Bus, o grande operador local para este evento, o 
“Rendezvous of the century” onde se mostra as 
mudanças no “Bus Design”. 
Este evento é uma mostra comparativa do design 
de autocarros em ao longo de 60 anos, em que lado 
a lado apareceram autocarros antigos, um Daimler 
A de 1949 e um Albion 55 juntamente com o NBfl 
da ARRIVA de londres. Além do evento público 
que decorreu nas ruas e teve o seu ponto alto em 
West Kowloon cultural District no Porto de Victoria, 
os autocarros também estiveram patentes em 
exposição que decorreu no Museu de história de 
hong Kong em Tsim sha Tsui.
Durante o evento, Vivien chan, diretor de assuntos 
empresariais da KMB (corporate Affairs Director) 
referiu não haver intenção de introduzir este tipo de 
autocarro de londres em hong Kong por não se 
adaptar ao tipo de transporte local, embora tenha 

O NBfl, novo autocarro para londres, construído 
pela empresa Wrightbus na sua fábrica de 
Ballymena na Irlanda do Norte, é conhecido pelo 
nome de BorisMaster. 
O primeiro protótipo deste autocarro  entrou ao 
serviço da ARRIVA em 2012 e o seu nome popular 
deve-se a ter nascido da ideia do Mayor de londres 
Boris Johnson, ao desejar criar um novo autocarro 
para a cidade de londres que fosse tão icónico 
como o famoso Routemaster, aquele que todos 
associamos à cidade, com aquela entrada aberta 
atrás e a escadinha para o segundo piso na traseira.
O autocarro tem 11,2 metros de comprimento, 2,5 
de largura e 4,4 metros de altura, permitindo o 
transporte de 62 passageiros sentados e 25 de pé.
Este veículo classifica-se como hibrido Diesel elétrico, 
estando equipado com um motor cummins Euro V de 
4500cc e um siemens Permanent Magnet de 130kW. 
Tem uma velocidade máxima de 80 Km/hora.

NBfl da ARRIVA em hong Kong

referido que já se encontram em serviço autocarros 
“amigos do ambiente” e que, entretanto, já em 2014 
entrarão em serviço em ensaios dez eléctricos e 
três híbridos.

ARRIVAS‘S NBFL IN HONG KONG
The Ml3 bus of the ARRIVA london is not only 
the third prototype bus that londoners nicknamed 
BorisMaster, a simple double-decker bus serving 
the city of london; the Ml3 has become one of the 
vehicles with most media coverage.
last year it was at the stand of the Wright constructor 
at Euro Bus Expo 2012, the most important exhibition 
for passenger transport held in the uK that takes 
place every year in Birmingham. however, already 
in October, Ml3 moved to hong Kong to participate 
alongside with two buses of this historic city in an 
event organized by the urban transport operator 
KMB, thus becoming the first model of this type to 
exit the uK; what a long journey.
The constructor Wright that also has an office 

in hong Kong, in the landmark building, woked 
together with the KMB Kowloon Motor Bus, the local 
operator, for this great event, the “Rendezvous of 
the century “ where one can check the changes 
in “Bus Design”. This event is a showcase of the 
comparative design of buses over 60 years where 
side old buses appear side by side, a Daimler A 
from 1949 and a Albion 55 together with the NBfl of 
the ARRIVA london. Besides the public event held 
on the streets that had its high point in the West 
Kowloon cultural District, in thr Victoria harbour, 
buses were also on display at the Museum of 
history of hong Kong, in Tsim sha Tsui.
During the event, Vivien chan, corporate Affairs 
Director for KMB, mentioned that there was no 
intention to introduce this type of london bus in 
hong Kong as it does not adapt to the type of local 
transportation, though, he also added, that there 
were already “enviroment friendly” buses running 
and that in 2014 ten electric and three hybrids will 
begin tests.  ●

O NBfl, ou “Borismaster”
THE NBFL OR “BORISMASTER”
The NBfl, the new bus for london, built by 
Wrightbus at its plant in Ballymena, in Northern 
Ireland, is known by the name of BorisMaster.
The first prototype of this bus was put into service 
for ARRIVA in 2012 and its popular comes from the 
idea of the Mayor of london Boris Johnson who 
wanted to create a new bus for the city of london 
that was as iconic as the famous Routemaster, that 
one we all associate the city with, with the open 
entrance in the back and ladder to the second floor 
in the rear.
The bus is 11.2 meters long, 2.5 wide and 4.4 high 
allowing the transport of 62 seated passengers and 
25 standing.
This vehicle is classified as Diesel Electric hybrid, 
equipped with a cummins Euro V 4500cc engine 
and a 130kW siemens Permanent Magnet motor. It 
has a maximum speed of 80 km/ hour. ●

foto: Sunny Ho

foto: Sunny Ho
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>>> internacional

Decorreu em Milão nos dias 22 e 23 de 
Outubro mais uma reunião do Mainland Europe 
communications Group. 
Nesta reunião que foi conduzida pelo stuart 
henry foram abordadas diversas questões 
correntes entre as quais o prémio ME Excellence 
Awards, um prémio atribuído anualmente a 
trabalhos desenvolvidos dentro da empresa e 
que pela sua qualidade mereçam uma referência 
especial.
Nesta reunião onde estiveram presentes 
representantes de 12 países cada um dos 
seus representantes apresentou novidades ou 
desenvolvimento de projectos diversos.
A ARRIVA Portugal apresentou nesta reunião 
o conceito que levou à produção do Guia de 
Passeios Escolares tendo despertado o interesse 
especial de alguns dos participantes que o 
consideraram útil e aplicável noutros mercado.
Na próxima edição uma reportagem explicará os 
diversos projectos apresentados .

COMMUNICATION AND MARKETING OF 
ARRIVA EUROPE IN MILAN
On 22nd and 23rd October was held in Milan 
another meeting of the Mainland Europe 
communications Group. 
In this meeting that was conducted by stuart 
henry were addressed several current issues 
including the prize ME Excellence Awards, an 
award given every year to works developed 

comunicação e Marketing
da ARRIVA Europa em Milão

Em maio, a ARRIVA reforçou a sua presença na 
Europa central e Oriental após a aquisição da 
Veolia Transport central Europe (VTcE).
A aquisição, que permitiu à ARRIVA entrar em três 
novos países (croácia, sérvia e Eslovénia), fez 
aumentar para 15 países e 56,000 funcionários as 
operações da ARRIVA.
Desde a conclusão da aquisição, que também 
resultou no aumento das operações da ARRIVA na 
República checa, Polónia e Eslovénia, a equipa da 
ARRIVA da Europa continental tem estado bastante 
ocupada.
Mais de 6,300 pessoas foram acolhidas no grupo e 
a nossa equipa no continente Europeu tem estado 
concentrada na enorme tarefa de integrar novas 
operações para que estas operem em conformidade 
com a política empresarial da ARRIVA e da DB, as 
práticas financeiras, de cumprimento e segurança. 
A divulgação da marca tem sido uma das maiores 
áreas de atividade com a colocação da marca 

within the company that for their quality deserve a 
special mention. 
At this meeting that was attended by 
representatives of 12 countries each of them 
presented news or development of several 
projects. 
The ARRIVA Portugal presented at this meeting 

the concept that led to the production of the 
Guide of school Tours having attracted the 
special interest of some of the participants who 
considered it useful and applicable in other 
markets.
In our next issue an article will explain the various 
projects presented.  ●

ARRIVA em veículos, garagens, paragens de 
autocarro e uniformes em todas nossas novas 
operações. 
A mudança avançou rapidamente com toda a frota 
na República checa, Polónia, Eslováquia e Adriático 
a ser relançada com a marca ARRIVA em meados 
de setembro. Esta é uma grande conquista e é uma 
parte importante do nosso trabalho apresentar o 
nome e os valores ARRIVA a funcionários, clientes 
e interessados.   

ARRIVA ExPANDS TO THREE NEW 
COUNTRIES
In May, ARRIVA strengthened its footprint in central 
and Eastern Europe following the acquisition of 
Veolia Transport central Europe (VTcE).
The acquisition, which saw ARRIVA enter three 
new countries (croatia, serbia and slovenia), has 
increased ARRIVA’s operations to 15 countries and 
56,000 employees.

ARRIVA presente em três novos países
since completing the acquisition, which also 
increased ARRIVA’s operations in the czech 
Republic, Poland and slovenia, it has been a busy 
period for the Arriva Mainland Europe team.
More than 6,300 people have been welcomed into 
the group and our Mainland Europe team has been 
focused on the huge task of integrating the new 
operations so they operate in line with ARRIVA and 
DB’s business, financial, compliance and safety 
practices.
Branding has also been a major area of activity with 
the roll-out of the ARRIVA brand on vehicles, depots, 
bus stations and uniforms across our new operations.
The change has progressed with real pace with 
all fleets across the czech Republic, Poland, 
slovakia and the Adriatics re-badged with the 
ARRIVA brand by mid-september. This is a major 
achievement and is an important part of our work to 
introduce ARRIVA’s name and values to employees, 
customers and local stakeholders. ●
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A autoridade de Transportes BKK saudou a 
introdução bem-sucedida de mais de 150 novos 
autocarros na rede de transportes de Budapeste.
No início do ano, a empresa VT Transman, a joint 
venture húngara da ARRIVA, começou a operar 
dois novos contractos de oito anos de autocarros 
na capital. De acordo com o contrato, a empresa 
introduziu 150 novos autocarros durante o verão 
no valor de cerca de 40 milhões de euros.
A implementação correu excepcionalmente bem 
o que é uma excelente noticia para o grupo. O 
investimento foi bem recebido pelos clientes 
e a BKK uma vez que os autocarros oferecem 
mais conforto, novos sistemas de informação de 
passageiros, ar condicionado e entretenimento 
informativo.  O lançamento dos primeiros 
autocarros causou sensação com o Primeiro-
ministro húngaro e o Presidente da câmara 
de Budapeste a participarem numa coluna de 
autocarros numa volta pela cidade. 

NEW BUSES IN BUDAPEST
Transport authority BKK has welcomed the 
successful introduction of more than 150 new 
buses to Budapest’s transport network.
ARRIVA’s hungarian joint venture business VT 
Transman started operating two new eight-year 

Os serviços ferroviários da ARRIVA 
uK foram eleitos campeões 
nacionais e irão representar o Reino 
unido no prestigiado concurso 
do European Business Awards 
2013/2014 (EBAs).
A uK Trains venceu a concorrência 
de mais de 170 outras empresas 
do Reino unido ao ser selecionada 
como campeã Nacional do Prémio 
Millicom para a sustentabilidade 
Ambiental e Empresarial. Foi eleita 
como reconhecimento do seu 
compromisso com a promoção dos 
transportes públicos, aumentar as 
oportunidades sociais e económicas 
para pessoas ao melhorar o serviço, 
aumentar a capacidade, abertura 
de novas ligações de transporte 

Novos autocarros em Budapeste

serviços ferroviários
da ARRIVA uK 
nomeados campeões
nacionais do EBA

bus contracts in the capital earlier this year. As part 
of the contract, the business introduced 150 new 
buses over the summer worth some €40 million.
The roll-out went exceptionally smoothly which 
was excellent news for the group. The investment 
has been positively received by customers and 

BKK as the buses offer improved comfort, new 
passenger information systems, air conditioning 
and infotainment. The launch of the first buses 
created a stir with hungary’s prime minister and 
Budapest’s mayor jumping on board a convoy 
across the city. ●

e reduzir o impacto ambiental das 
suas operações.  
É a única empresa de transporte 
de passageiros que irá representar 
o Reino unido no concurso e que 
concorre para o estatuto Ruban 
d’honneur na próxima etapa do 
concurso.

ARRIVA UK TRAINS NAMED 
EBA NATIONAL CHAMPION
ARRIVA uK Trains has been 
selected as a National champion 
and will represent the uK in the 
prestigious 2013/2014 European 
Business Awards (EBAs).
The division beat off competition 
from more than 170 other uK 
companies to be selected as 

a National champion in the 
Millicom Award for Environmental 
and corporate sustainability. It 
was chosen in recognition of its 
commitment to promoting public 
transport; enhancing social and 
economic opportunities for people 
by improving services; increasing 

capacity; opening new transport 
links and reducing the environmental 
impact of its operations.
It is the only passenger transport 
company that will represent the 
uK in the awards and compete for 
Ruban d’honneur status in the next 
round of the competition. ●
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>>> literaura >>> TExTO MAFAlDA RAINhO

Filho de pai português e mãe inglesa, 
nasce Miguel Esteves cardoso a 25 
de Julho de 1955, em lisboa, no seio 
de uma família de classe média-alta. 
Dado a origem da sua família, teve 
desde cedo possibilidade de estudar 
no Reino unido e foi, por isso, que 
lá fez os seus estudos superiores, 
licenciando-se em Estudos Políticos 
e doutorando-se em Filosofia Política.
só com 27 anos regressa a Portugal 
e integra-se nalgumas faculdades 
distintas, quer como investigador, 
quer como professor auxiliar… Vida 
que só abandona em 1988 para 
fundar o Jornal O Independente com 
Paulo Portas. sendo um homem que 
experimentou outras culturas, outras 
tradições, Miguel tem uma visão bem 
mais aberta que a portuguesa e a 
vontade de revolucionar o jornalismo, 
as mentalidades, as opiniões leva-o a 
entrar então neste novo projeto.
É também um homem ligado à 
música, tendo mantido contacto com 
algumas bandas inglesas e tornando-
se assim cronista de música pop 
e, ainda na década de 80, funda 
com outros parceiros, a primeira 
editora discográfica independente de 
Portugal; simultaneamente começa 
a sua carreira de letrista e ainda se 
torna autor e coautor de vários dos 
programas da Rádio comercial.
Nessa época pensa também 
dedicar-se à crítica literária e 
cinematográfica e começa então a 
ser uma figura algo mediática, a ser 
um nome mencionado na rádio, na 

televisão, devido ao seu trabalho 
mas também por marcar a diferença 
como uma figura de aparência 
invulgar, desajeitada e alguém 
de “intervenções imprevisíveis 
e desconcertantes, irónicas e 
irreverentes”. colabora ainda com o 
jornal O Expresso.
Em 1987 tenta ainda enveredar 
pela vida política, propondo-se a 
deputado do Parlamento Europeu… 
cargo este que não conseguiu. É 
neste seguimento que se integra na 
companhia de Teatro de lisboa e 
isto condu-lo à dramaturgia, assim 
como à participação como guionista, 
em humor de Perdição, com herman 
José.
Em 1991, Miguel deixa a direção d’ O 
Independente para Paulo Portas, isto 
para poder criar a sua própria revista, 
revista esta de publicação mensal, 
de seu nome K. No entanto não corre 
como o esperado, maioritariamente 
por ter um registo pouco comercial, 
e não dura mais que dois anos… E 
é no seguimento disto que Miguel 
decide então dedicar-se à literatura, 
pondo o jornalismo ativo de parte.
Escreve então o seu primeiro 
romance, em 1994. O Amor é Fodido 
é então best-seller, em parte devido à 
curiosidade sugerida pelo título, que 
chamou milhares. 
Ao longo dos anos 90 integra 
uma série de talk-shows, alguns 
deles bem mediáticos, onde eram 
satirizadas personalidades e 
situações da sociedade portuguesa, 

mas depois disto abandona os 
ecrãs, tornando-se “mediaticamente 
invisível”. 
Publica mais dois romances: A Vida 
Inteira e O cemitério das Raparigas. 
continua sempre a escrever as suas 
crónicas quer para O Independente, 
quer para o Diário de Notícias.
Nessa altura criou também um 
blogue, de seu nome Pastilhas, que 
abandonou já em 2002, perto da data 
em que assume problemas com o 
consumo álcool e uso de cocaína. 
Afasta-se um pouco do meio, mas 
em 2006 que retoma o seu papel 
como colaborador n’ O Expresso.
No ano que corre, Miguel Esteves 
cardoso acaba de editar como é 
linda a Puta da Vida, obra mais 
uma vez muito falada, pelo seu título 
chamativo, dedicada à sua “amada 
vencedora”, Maria João, sua esposa, 
que combateu um cancro. É uma 
compilação de crónicas escritas 
ao longo dos anos, publicadas em 
jornais. 
MEc – como é carinhosamente 
apelidado no meio - é 
constantemente alguém elogiado 
pelo seu peculiar humor, pelo 
seu forte amor, pela sua grande 
inteligência. A forma como elabora as 
suas ideias e constrói os seus textos 
é de uma criatividade que deleita 
aqueles que o leem. É assim entre 
literatura, música, política e filosofia 
que Miguel Esteves cardoso se torna 
um nome incontornável da nossa 
praça. ●

Miguel
Esteves
Cardoso

“As raparigas do norte têm belezas 
perigosas, olhos impossíveis. Tê o 
ar de quem pertence a si própria. 
Andam de mãos nas ancas. 
Olham de frente. Pensam em 
tudo e dizem tudo o que pensam. 
confiam, mas não dão confiança. 
Acho-as verdadeiras. Acredito 
nelas. Gosto da vergonha delas, 
da maneira como coram quando 
se lhes fala e da maneira como 
podem puxar de um estalo ou 
de uma panela, quando se lhes 
falta ao respeito. são mulheres 
que possuem; são mulheres que 
pertencem. As mulheres do norte 
deveriam mandar neste país. Têm 
o ar de quem sabem o que estão 
a fazer.”
MIGuEl EsTEVEs cARDOsO
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Nelson xizemen

Nelson xizemen foi o artista plástico 
que apareceu no jantar do grupo 
de trabalho do ARRIVA Resource 
Planning Workshop, que decorreu 
recentemente em Guimarães, e se 
propôs a algo inesperado: fazer 
as caricaturas de cada um dos 
participantes. No dia seguinte fez 
chegar às instalações da ARRIVA o 
seu trabalho, um excelente trabalho 
que intensificou a boa disposição de 
todos.
Mas quem é este artista plástico 
residente em Guimarães? Falámos 
com o Francisco, aliás, com o 
Nelson xizemen, e ele contou ao 
ARRIVA Jornal que apesar de ter 
sido em lisboa que abriu os olhos 
pela primeira vez, viria a mudar-se 
muito novo para Guimarães, cidade 
que desde logo o abraçou e o tomou 
como filho! 
Foi aí, mais propriamente na 
extensão de Guimarães da EsAP-G, 
Escola superior Artística do 

Porto, que se licenciou em Artes e 
Desenho, em 2007. Entretanto a 
nível profissional, a sua primeira 
a aventura foi na área das artes 
gráficas, mais concretamente em 
ilustração digital.
sem nunca se querer acorrentar a 
apenas uma área de intervenção, é 
um artista que se adapta a qualquer 
tipo de formato dentro da expressão 
plástica, desde arte urbana, digital, 
desenho artístico, mas é sem dúvida 
na área da pintura que encontramos 
o seu harém, podendo considerá-lo 
como um artista bastante eclético, 
diversificado e polivalente. são 
trabalhos com uma enorme explosão 
de cor, característica essa que se 
tornou na sua imagem de marca. As 
suas obras além de nos contarem 
histórias verdadeiras, também nos 
transportam por mundos e dimensões 
imaginárias, onde o ‘sonho’ se torna 
na estrada a percorrer. Muitos foram 
os artistas que o influenciaram e 

influenciam ao longo de todo o ser 
percurso, mas temos que destacar 
Wlliam Kentridge, pela forma como 
este vê o desenho e extrai dele o 
movimento, histórias, realidades e 
sátiras sociais, críticas políticas, etc... 
sempre nutriu também um gosto 
especial pelo ensino, daquilo que 
acredita ser a sua razão de existir, 
e desde 2007 que dá formação de 
desenho e pintura no seu estúdio 
Mesclarte, atelier de artes plásticas. 
Desdobrando-se também em outras 
áreas, podemos ver Nelson xizemen 
como ator amador no T.E.R.B -Teatro 
de Ensaio Raul Brandão, núcleo 
pertencente ao c.A.R - circulo de 
Arte e Recreio, em Guimarães. 
Além de formador, artesão, artista 
plástico, acima de tudo, alguém que 
absorve tudo de todas as formas!
O Nelson é um dos artistas de 
Guimarães a dedicar atenção, um 
jovem extremo de atitude, que 
absorve na sua cidade a sua alma. ●

>>> artes plásticas >>> TExTO MARcO ANTÓNIO
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>>> religião

Onde é agora a hungria, nasceu cerca do ano 
316 um rapaz de família pagã, sendo o seu pai 
comandante do exército romano.
A ocupação tinha trazido aos locais ocupados 
um conjunto de deuses que eram venerados 
pelos Romanos. Este rapaz de nome Martinho, 
teve uma educação que se regia por este 
princípios religiosos. contudo aos dez anos 
começa a interessar-se pelo cristianismo. É 
assim que acaba por ser integrado num grupo 
de preparação para o batismo, os catecúmenos.
Ingressa à força nas legiões romanas quando 
tinha 15 anos; é o seu pai que o obriga 
alistando-o na cavalaria do exército imperial. 
É-lhe destinado ir para a Gália, atual França, 
onde via acontecer algo que lhe mudará a 
vida de uma forma intensa. Ocorre o famoso 
episódio do manto, quando um dia um mendigo 
cheio de frio lhe pede uma esmola. Martinho 
não tinha com ele qualquer valor mas decide 
cortar seu próprio manto com a espada, dando 
metade ao pedinte. Durante a noite Jesus 
aparece-lhe  em sonho, usando o pedaço de 
manta que dera ao mendigo e agradecendo 
a Martinho por tê-lo aquecido no frio. Nesse 
momento Martinho decidiu deixar as fileiras 
militares para se dedicar à religião.
se a vontade de seu pai era afasta-lo da 
Igreja, o resultado foi inverso, pois Martinho, 
continuava cada vez mais a prática dos 
ensinamentos cristãos, dedicando parte 
fundamental do seu tempo à caridade. 
Terá recebido batismo aos 21 anos, 
provavelmente do Bispo de Amiens. Martinho 
tinha-se afastado definitivamente da vida militar 
e da corte. Tornou-se monge e discípulo do 
famoso Bispo de Poitiers, aquele que viria a ser 

santo hilário, que o ordenou diácono. 
É hilário que doará a Martinho um terreno 
em ligugé a 12 quilómetros de Poitiers onde 
este irá fundar a sua primeira comunidade 
de monges. Rapidamente cresce o número 
de  jovens religiosos que buscavam sua 
orientação, o que leva Martinho a construir o 
primeiro mosteiro de França e, na realidade, o 
primeiro de toda a Europa ocidental.
No ocidente, ao contrário do oriente, os 
monges podiam exercer o sacerdócio para 
que se tornassem apóstolos na evangelização. 
Martinho liderou então a conversão de muitos 
e muitos habitantes da região rural. com seus 
monges ele visitava as aldeias pagãs, pregava 
o evangelho, derrubava templos e ídolos e 
construía igrejas. Onde encontrava resistência 
fundava um mosteiro com os monges 
evangelizando pelo exemplo da caridade 
cristã, logo todo o povo se convertia. Dizem 
os escritos que, nesta época, havia recebido 
dons místicos, operando muitos prodígios 
em benefício dos pobres e doentes que tanto 
amparava.
Quando ficou vaga a diocese de Tours, em 371 
o povo o aclamou por unanimidade para ser o 
Bispo. Martinho aceitou, apesar de resistir no 
início. Mas não abandonou sua peregrinação 
apostólica, visitava todas as paróquias, zelava 
pelo culto e não desistiu de converter pagãos 
e exercer exemplarmente a caridade. Nas 
proximidades da cidade fundou outro mosteiro, 
chamado de Marmoutier. E sua influência não 
se limitou a Tours, mas se expandiu por toda a 
França, tornando-o querido e amado por todo 
o povo. 
com efeito, são Martinho foi, durante toda 

São Martinho

a Idade Média e até uma época recente, o 
santo mais popular de França. O seu túmulo, 
abrigado desde o séc. V por uma Basílica 
(sucessivamente destruída e reconstruída) em 
Tours, era o maior centro de peregrinação de 
toda a Europa Ocidental. A sua generosidade 
e humildade, aliadas a uma enorme fama de 
milagreiro fizeram dele um dos santos mais 
queridos da população.
Martinho exerceu o bispado por vinte e cinco 
anos e, aos oitenta e um, estava na cidade de 
candes, quando morreu no dia 8 de novembro 
de 397. sua festa é comemorada no dia 11 de 
novembro, data em que foi sepultado na cidade 
de Tours.
Venerado como são Martinho de Tours, tornou-
se o primeiro santo, não mártir, a receber culto 
oficial da Igreja e tornou-se um dos santos 
mais populares da Europa medieval.
Em 2005, são Martinho foi reconhecido 
pelo conselho Europeu «personnage 
européen, symbole du partage», tendo este 
conceito de partilha revestido uma oportuna 
contemporaneidade.
são Martinho é o santo patrono dos alfaiates, 
dos cavaleiros, dos pedintes, das pessoas 
ligadas à restauração, hotéis, pensões e 
restaurantes, dos produtores de vinho e até 
dos alcoólicos, dos reformados, estranhamente 
dos soldados, dos cavalos, dos gansos, e de 
uma série infindável de localidades que vão da 
croácia, à Argentina onde até é patrono da sua 
capital. Em Portugal também está presente em 
bastantes localidades, um bom exemplo é são 
Martinho do Porto. No nosso país o dia de são 
Martinho é invocado nas cerimónias religiosas 
dos mais diversos locais. ●

>>> TExTO MARcO ANTÓNIO

“senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou 
fugir do trabalho. seja feita a vossa vontade” dizia 
Martinho, Bispo de Tours, aos 81 anos de idade.
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Não há data certa sobre o ano em que 
começaram as feiras de são Martinho em 
Penafiel. segundo documentos existentes, as 
primeiras feiras de são Martinho, datam da 
fundação da igreja de Moazáres, no século xI, 
igreja essa que na atualidade só permanece a 
capela-mor, atual capela de santa luzia.
Foi também neste século que muitos Francos da 
Gasconha assentaram arraiais em Arrifana de 
sousa movidos pela fé para tentar expulsar os 
mouros que por aqui se instalavam.
Acabado o conflito as tradições, quer pagãs quer 
religiosas voltaram a ter grande importância no 
povo da região.
No são Martinho não faltavam arraiais, bailarico, e 
vinho-novo.
Mas para Teresa soeiro, as festividades de são 
Martinho terão começado quando a sede paróquia 
deixou Moazáres e se mudou para uma nova e 
imponente igreja no lugar de Arrifana, em 1570.

são Martinho
Padroeiro de Penafiel

A festividade começou por ter uma vertente 
mais litúrgica e religiosa, onde as populações 
das redondezas deslocavam-se à cidade para 
prestar culto ao santo, pagando promessas a ele 
dedicadas, mas com o passar dos anos a parte 
religiosa da festa ia-se perdendo.
Já em contraste a feira ia aumentando de ano para 
ano, com a venda da castanha assada, do vinho-
novo, de produtos regionais, e até a iguaria da 
festividade, a torta de são Martinho.
Mas a partir de 1856, a cólera, e em 1857 a 
febre amarela que devastaram o País causando 
milhares de Mortos, levaram a que o rei D.Pedro 
V fosse obrigado a proibir a realização grandes 
aglomerações.
Daqui resultou a consequente proibição da 
realização da feira tradicional de são Martinho no 
dia 11 de Novembro passando a ser realizada no 
dia 10 de Abril.
O descontentamento levou a que o povo 

continuasse a realizar a feira com os cavalos, nos 
lugares de são Roque e Aveleda.
logo a câmara aproveitou o facto e pediu ordem 
para que se realizasse a feira em Abril, pedido 
que foi aceite e que até há bem pouco tempo 
realizavam-se as feiras de são Martinho em Abril 
conhecidas por são Martinho pequenino. Nos finais 
de oitocentos a feira adquire nova vitalidade, com 
a linha do Douro. Os feirantes e os forasteiros 
passaram a poder afluir com mais rapidez à cidade. 
Esta feira ainda hoje continua a ser das maiores da 
zona Norte de Portugal! ●
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>>> música

Nasceu no Porto em Dezembro de 1978 e é um dos grandes guitarristas de Jazz 
do nosso país. Desde cedo mostrou as suas aptidões musicais e desenvolveu um 
interesse especial pela guitarra como conta: “Desde as primeiras notas que toquei 
sabia que ia ser guitarrista e sinto um enorme prazer em ter a guitarra nas mãos. 
chega a ser terapêutico!” Iniciou os seus estudos com o guitarrista Aires Ramos, que 
complementou frequentando a Escola de Música Óscar da silva em Matosinhos. 
chegou a fazer o primeiro ano de Psicologia na Faculdade mas a música falou 
mais alto quando em setembro de 2000 surgiu a oportunidade de entrar numa das 
melhores universidades de música da Europa, a london college of Music, tendo-
se concentrado na sua carreira profissional de músico desde então. Estudou com 
guitarristas como Mike Outram, shaun Baxter, Ian scott, Phillip Mead, Dave cliff 
ou Eddie harvey, algo que revelou como bastante importante na sua formação: 
“Foi essencial, já que tive alguns dos melhores instrumentistas do mundo como 
professores. Eles ensinaram-me muito não só musicalmente, mas também tudo o 
que se relaciona com a carreira de músico. Foi uma experiência inesquecível”.
Em 2003 termina a licenciatura em “Popular Music Performance” e em 2004 conclui, 
com mérito, o Mestrado em “composição/Music Performance”. O seu estilo musical 
de eleição é o Jazz e é aquele no qual tem assentado a maior parte da sua carreira 
como confessou ao ARRIVA Jornal: “O Jazz faz parte de uma variedade de géneros 
musicais que me agrada bastante de tocar e compor. Acho que talvez seja o meu 
preferido pois é onde me sinto mais à vontade a tocar em primeiro lugar. Depois 
também tem a haver com a parte criativa e o diálogo com outros músicos. O Jazz 
abriu-me as portas também para tocar World Music que é um estilo que cada vez 
mais aprecio tocar”. 
como músico em Inglaterra atuou em vários locais como o “cavern “ em liverpool, 
“Jazz café” em cambden Town, Ronnie’s scott “100club” em Oxford street 
(londres) e “Borderline” no soho (londres). Foi membro da banda Flipsiders, 
fazendo três tournées em Inglaterra, participou com Jojo Watz em Ashton court 
Festival (Bristol) onde atuou para 50 mil pessoas e atuou também na Noruega, 
suécia, Espanha e holanda como solista e membro de pequenas ensembles. 
Também trabalhou com a Orquestra Nacional de londres. Regressa a Portugal 
em 2007, e no nosso país lidera vários projectos de Jazz, tendo formado o sandro 
Norton Trio, Quarteto de Jazz confusion, Quarteto sandro Norton, Octeto sandro 
Norton, café de Paris e Flor de lis.
De todos estes projectos, quisemos saber qual foi o mais desafiante: “Todos os meus 
projectos são desafiantes ate porque cada um deles tem uma componente estilística 
bem definida. Mas o mais desafiante é sem dúvida o meu projeto a solo de Guitarra 
Percussiva, um desafio constante em busca do imaginário onde eu uso elementos 
percussivos com o corpo do instrumento juntando às cerca de 30 afinações que 
uso. Dirigir o meu Octeto também é um momento musical muito interessante já que 
lidero uma ensemble de oito músicos que tocam quinze instrumentos”. A Guitarra 
Percussiva de que nos fala sandro Norton foi uma técnica que desenvolveu em 
londres, e sendo ainda pouco conhecida em Portugal causa bastante espanto 

sandro Norton

em quem a ouve e vê. No entanto sendo uma técnica bastante desafiante e 
em constante aprendizagem, é essencial o uso da teoria dos 3 P’s (Paixão, 
Perseverança e Paciência) valores que têm orientado a vida do músico até hoje: 
“Tive o privilégio de estudar com um professor que estudou com Bill Evans (pianista 
americano) e que me contou que na sala de aula dele havia um quadro com a teoria 
dos 3 P’s. Desde esse dia essas 3 palavras tiveram um grande impacto na minha 
vida, não só como músico mas em geral como pessoa. Penso que são precisos 
esses três elementos para atingires tudo o que sonhas”. sandro já teve o prazer de 
trabalhar com inúmeros músicos na sua carreira mas quisemos saber sE há algum 
músico em especial com quem gostasse de trabalhar ou partilhar o palco um dia: 
“são tantos os músicos que aprecio e que tenho vontade de partilhar a minha música 
com eles. Vai desde o Dory caymmi, Egberto Gismonti no Brasil, Richard Bona de 
África, O Gary Burton (com quem vou ter o privilégio de fazer alguns concertos) de 
Boston, enfim…muitos mesmo. Isso é o que torna a vida de músico também muito 
interessante”.
O último trimestre de 2013 será marcado pela edição do seu primeiro disco “Flying 
high… At The heart Of It”, um desafio lançado pelo músico há 4 anos a Jorge 
Fernando para produzir o seu álbum, ficando a masterização a cargo de Mário 
Barreiros e Fernando Nunes como engenheiro de som. Foi uma experiência 
fantástica como conta: “Foi muito fácil trabalhar com o Jorge e o Mário. são pessoas 
extremamente profissionais e com um trabalho enorme já realizado. Agradeço 
eternamente a colaboração deles, tive um enorme prazer em gravar o disco com 
músicos fantásticos. Agradeço também a paciência do Fernando Nunes em “mixar 
“os 15 instrumentos, foi um trabalho muito desafiante” acrescentando ainda um 
aperitivo sobre o álbum “o octeto e a sua vasta gama de mais de uma dezena de 
instrumentos reproduz o som do vento, do mar tempestuoso, da quente aragem 
africana e do fumo que emerge dos passeios de Nova Iorque. É uma experiência 
sensorial!”
Desde 1998 até hoje este jovem músico, compositor e diretor musical não tem 
parado. Tem participado em vários concertos e Festivais de Jazz quer em Portugal, 
quer no estrangeiro (Espanha, França, Itália, holanda, Noruega, Inglaterra, suécia). 
segundo o músico, Portugal já está mais receptivo ao Jazz: “Os feedbacks que tenho 
recebido são sempre muito calorosos e construtivos. Portugal é um país moderno e 
cada vez mais respeita-se o Jazz neste país. Também vivemos num país cheio de 
excelentes músicos, por isso torna-se mais fácil acontecerem festivais, concertos, 
etc…”.
sandro Norton revelou-nos que tem muitos projetos em construção e outros em 
realização: “para breve, uma Academia de Música com estúdios de gravação, um 
projeto que já anda a ser elaborado há dez anos. um projeto de uma vida”. 
Quando lhe perguntamos o que mudaria se tivesse poderes mágicos respondeu-
nos entre risos que já os detém:
“Esse poder chama-se música! Procuro com a música construir um mundo melhor. 
É isso que melhor tenho para oferecer”. sandro Norton ● 

>>> TExTO DE RIcARDO sAlAZAR BARROs



sandro Norton
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>>> capital europeia do desporto

O galardão foi atribuído pela AcEs 
Europe – Federação das capitais 
e cidades Europeias do Desporto. 
Na corrida pela distinção, a cidade-
berço superou nove outras cidades 
europeias que também detêm o 
título de cED 2013, nomeadamente 
cremona, Modena, Alba, Reggio 
calábria, lorca, castelldefels, 
Estepona e lisburn e Pitesti. Para 
a conquista do estatuto de “Melhor 
cidade Europeia do Desporto” em 
2013, contribuiu, em larga escala, a 
organização de mais de 100 eventos 
nos primeiros 10 meses do ano, que 
mobilizaram 70 mil participantes 
para o fenómeno desportivo.
Do futsal, voleibol e andebol até 
ao rugby, boccia e ginástica, foram 
já 35 as modalidades desportivas 
abrangidas pela programação de 
Guimarães 2013, um número que, 
até ao final do ano, deve atingir a 
meia centena. A divulgação de novas 
práticas desportivas – de que são 

Guimarães acaba de ser considerada
 A “MELHOR CIDADE EUROPEIA
DO DESPORTO 2013”

exemplo o corfebol, o speedminton e 
rope skiping – é outra das imagens 
de marca da organização que, até ao 
final do mês de setembro, já entregou 
3.500 medalhas e 360 troféus.

PORTUGAL SUPERA 
ESPANHA, ITÁLIA, IRLANDA
E ROMÉNIA
Esta distinção vem para Portugal na 
primeira vez que é promovida e visa 
distinguir o trabalho das cidades em 
prol do desporto para todos, elevando 
os padrões de exigência e qualidade 
na programação e atividades 
organizadas pelas cED 2013. O 
dossiê de candidatura contemplou um 
relatório referente a nove meses de 
trabalho já executado e três meses 
de trabalho em agenda, a par de um 
vídeo de balanço, e foi avaliado por 
um júri independente, composto pela 
sports Foundation of Valencia e pelo 
European Observatory of Best sport 
Practices. ●
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APREsENTAçãO DO lIVRO 
“MENTE DE cOMBATE,
MENTE DE GuERREIRO”
DIA 8 | 21h30 
Espaço Guimarães | Entrada livre
De que matéria é feito um guerreiro? 
como se chega a campeão? As 
dicas, as histórias, as ferramentas, 
os segredos de como sair vencedor 
no ringue e na vida. Princípios de 
combate que são Princípios de vida. 
Qualquer que seja a sua profissão, o 
seu caminho, todos podemos ter uma 
Mente de combate, ou não fosse a 
vida uma grande luta.
A apresentação do livro “Mente de 
combate”, da autoria de Dulce Pires 
e Bruno santos, estará a cargo do 
Professor Jorge silvério, psicólogo 
do desporto, Ricardo silva (alta 
performance desportiva) e Mauro 
Paulino (Perítia).

sEMANA OlíMPIcA
7 A 9 | 9h30/12h00 - 14h00/16h30 | 
Multiusos de Guimarães
“Vive o Olimpismo, inspira-te para 
a vida” é o tema central da semana 
Olímpica 2013, o maior evento de 
promoção do olimpismo em Portugal 
que se realiza no Multiusos de 
Guimarães de 7 a 9 de novembro com 
organização conjunta da comissão 
de Atletas Olímpicos e de Guimarães 
cidade Europeia do Desporto 2013.
A semana Olímpica destina-se 
essencialmente a jovens estudantes 
que frequentam o ensino básico e 
secundário, associações, clubes e 
entidades desportivas, assim como ao 
público em geral.
Promover os atletas e modalidades 
olímpicas, a atividade física e os 
estilos de vida saudáveis, para além 
dos valores e da ética no desporto, 
são os principais objectivos da 
organização.
As atividades da semana Olímpica 
consistem na experimentação prática 
de modalidades olímpicas (com o 
apoio das federações desportivas), 
convívio com atletas olímpicos (com 
sessões de autógrafos e meet & 
greet). O evento contempla ainda uma 
exposição sobre o histórico olímpico 
português.
No dia de abertura será recriado o 
ambiente de arranque oficial dos 

jogos olímpicos – com transporte do 
facho olímpico, acendimentos da pira 
olímpica e o hastear das bandeiras ao 
som do hino olímpico.
com o apoio das diversas federações, 
os participantes terão oportunidade 
de contactar com as modalidades e 
não está excluída a possibilidade de 
captação de atletas. No espaço da 
Exposição Olímpica.

JORNADAs MÉDIcO 
DEsPORTIVAs
14 A 16
Multiusos de Guimarães
9h00/19h30 – 15 Nov | 9h00/13h00 – 
16 Nov 
Inscrições e informações em www.
tempolivre.pt
O centro de Medicina Desportiva 
de Guimarães (cMAD) organiza de 
14 a 16 de novembro, na casa da 
Memória, as III Jornadas Médico-
Desportivas de Guimarães, integradas 
na programação de Guimarães 2013 
– cidade Europeia do Desporto. 
A iniciativa constituiu um suporte 
complementar, por excelência, ao 
processo de formação relacionada 
com a Medicina Desportiva, 
prevendo o programa a abordagem 
de temas importantes com “A 
criança e o Desporto”, “Anca no 
Desportista”, “Rendimento Desportivo 
no Desportista”, “Return to Play”: 
Avanços no Diagnóstico e na 
Reabilitação”, “Traumatologia no 
Desportista”, “Nutrição, hidratação e 
Ajudas Ergogênicas” e “O contexto 
atual da Medicina desportiva”.
Estão previstos workshops -  
“Raulvieira” e “Viscosuplementação” 
-, assim como a apresentação de 
posters e comunicação livres.
O centro de Medicina Desportiva de 
Guimarães (cMAD), inaugurado em 
2002, funciona na Pista de Atletismo 
Gémeos castro e foi reconhecido 
como extensão dos centros de 
Medicina Desportiva do Instituto do 
Desporto de Portugal, no âmbito 
de um protocolo de cooperação 
celebrado entre a Tempo livre e o 
Instituto do Desporto de Portugal 
I.P., homologado pelo secretário de 
Estado da Juventude e do Desporto.
O cMAD  atua no âmbito da 
promoção da saúde pública, 

prestando apoio e assistência 
médica (nomeadamente ao nível 
do exame médico-desportivo) 
assim como o aconselhamento e 
rastreio da condição física de todos 
os desportistas ou praticantes de 
exercício físico, nomeadamente, 
atletas federados e utentes do 
sistema educativo, de ginásios 
ou clubes de atividade física e 
praticantes desportivos informais 
(cicloturismo, caminhadas, desporto-
aventura, etc.).

ExPOsIçãO hIsTÓRIA DO 
DEsPORTO EM GuIMARãEs
ATÉ DIA 22 DE DEZEMBRO
casa da Memória
15h00 às 19h00
(de segunda a sexta-feira)
10h00 às 19h00
(sábados, domingos e feriados)
Entrada livre
A exposição “história do Desporto em 
Guimarães” dá a conhecer – através 
do recurso à imagem e a objectos 
relacionados com o desporto e os 
atletas – momentos, personalidades, 
clubes e efemérides do desporto em 
Guimarães, desde os primórdios à 
atualidade.

OUTRAS ATIVIDADES 

cIclO DE cINEMA
DO DEsPORTO
5 NOV |  21h45
Plataforma das Artes
Entrada livre
“O MElhOR JOGO DE sEMPRE”
um drama baseado na vitória Francis 
Ouimet, aos 20 anos, no Open dos 
Estados unidos em Golf, no ano 
de 1913. uma vitória espantosa e 
absolutamente inesperada sobre o 
campeão reinante, harry Vardon.
De Bill Paxton com shia laBeouf, 
stephen Dillane, Elias Koteas 2005 - 
120min - M/12 

BIODANZA
24 NOV | 10h00 ÀS 18h00
Pavilhão Almor Vaz (Inatel)
A Biodanza é uma atividade que 
reúne as qualidades da reflexão, 
relaxamento, dança e música 
sintonizados pela energia de grupo 
em convívio.

PROGRAMAçãO DEsTAQuEs
PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO
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>>> tempo livre

liliane Marise, o mais recente fenómeno 
da música popular portuguesa, fez a sua 
grande despedida em dois concertos únicos e 
irrepetíveis.
O Multiusos de Guimarães recebeu no dia 2 de 
novembro uma das estrelas mais acarinhadas 
da novela de prime time da TVI, “Destinos 
cruzados”. liliane Marise subiu ao palco 
e assinalou em Guimarães o final da sua 
personagem.
Interpretada por uma das mais talentosas 
atrizes portuguesas, Maria João Bastos, a 
exuberante liliane Marise poporcionou uma 
grande festa ao som de temas que já são 
sucessos nacionais como “Pancadinhas de 
Amor” e “Eu quero uma mala chique”. Para 
além dos êxitos que garantiram entrada direta 
do álbum “liliane Marise” para o primeiro lugar 
do Top Nacional de Vendas, o espetáculo 
contou igualmente com muitas surpresas 
e convidados especiais que, ao lado da 
grande estrela da noite, criaram momentos 
inesquecíveis em palco. ●

Despedida de liliane Marise foi
em Guimarães

No dia 1 de Dezembro, com sessões marcadas para as 11 e as 
15 horas, o musical “Panda e os caricas” será apresentado no 
Multiusos de Guimarães.
No regresso aos palcos de “Panda e os caricas” as aulas estão 
quase a acabar e é tempo de aventura e novas descobertas. 
saltar à corda, jogar o jogo da cadeira, fazer imitações, 
recarregar baterias com um piquenique saudável e nutritivo e 
sonhar. No novo espetáculo, o Matias quer ser apresentador de 
televisão, e o Pedro, a clarinha e a Pipa dão uma ajuda como 
entrevistadores! O Panda… bem o Panda está ao rubro como 
Mestre de cerimónia…
Os bilhetes, custam entre os 18 e os 25 euros com possibilidade 
de aquisição de pack família a preços vantajosos. Podem ser 
adquiridos no Multiusos de Guimarães, complexo de Piscinas 
de Guimarães, lojas FNAc, Worten, cTT, El corte Inglês, 
centro comercial Espaço Guimarães, centro cultural Vila Flor, 
Plataforma das Artes (Guimarães,  casa das Artes e Posto de 
Turismo de Famalicão, Praça café (Famalicão), Ass. Académica 
universidade Minho (Guimarães e Braga), Aveiro Welcome center, 
Fórum Aveiro (Aveiro), Teatro Gil Vicente (Barcelos), Theatro circo 
(Braga) e Viana Welcome center – Posto Municipal de Turismo 
(Viana do castelo) e em http://tempolivre.bilheteiraonline.pt. 
O espetáculo “Panda e os caricas” é promovido pela universal 
Music Portugal.
As crianças com menos de 3 anos podem entrar, desde que não 
ocupem lugar sentado (uma criança por cada adulto portador de 
bilhete válido). ●

PANDA E Os cARIcAs
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sempre que o seu filho necessitar de tratamento 
cirúrgico, deverá consultar um cirurgião que seja 
qualificado e experiente em realizar cirurgias em 
crianças – cirurgião Pediátrico. Os cirurgiões 
especialistas em cirurgia Geral podem, mas não 
devem operar crianças. Na maioria das áreas 
urbanizadas de nosso país existem especialistas 
disponíveis para prover um cuidado diferenciado e 
qualificado no tratamento cirúrgico das crianças.
As crianças não são adultos em miniatura, portanto 
os seus problemas cirúrgicos frequentemente 
são bem diferentes dos encontrados no dia-a-
dia pelo cirurgião geral de adultos. Os doentes 
pediátricos também necessitam de um ambiente de 
consultório diferenciado, com decoração apropriada 
e principalmente de uma abordagem adequada 
para a sua faixa etária. O tratamento cirúrgico deve, 
sempre que possível, ser realizado com anestesia 
geral e sem necessitar de internamento hospitalar. 
A preocupação primária do cirurgião Pediátrico 
relaciona-se com o diagnóstico e com os aspectos 
pré-operatórios, trans-operatórios e pós-operatórios 
dos problemas cirúrgicos na infância. Algumas 
doenças em recém nascidos não são compatíveis 
com uma boa qualidade de vida a menos que sejam 
corrigidas cirurgicamente. Estas condições devem 
ser reconhecidas e diagnosticadas imediatamente 
pelos neonatalogistas, pediatras e clínicos gerais. 
O cirurgião Pediátrico coopera com todos os 
especialistas envolvidos no cuidado médico destes 
pacientes para determinar quando a cirurgia é a 
melhor opção para cada criança.
O cirurgião pediátrico tem formação especializada, 
qualificação e experiência nas seguintes áreas :
• Neonatal - conhecimento especializado na 
correção cirúrgica de malformações congênitas, 
algumas das quais causam risco de vida tantos nos 
prematuros como nas crianças a termo.
• Pré-natal - cirurgiões Pediátricos, em cooperação 
com radiologistas e ecografistas, utilizam ultrassom 
e outras tecnologias para detectar alterações 
no desenvolvimento das crianças antes do 
nascimento. Eles podem então planear a correção 
cirúrgica e antes da criança nascer já dar alguns 
conhecimentos aos pais do problema e qual será a 
melhor conduta para obter a correção do mesmo. 
O diagnóstico pré-natal pode indicar a necessidade 

>>> saúde

da cirurgia Fetal, a qual é uma nova fronteira 
em desenvolvimento como subespecialidade da 
cirurgia Pediátrica. A aplicação da maioria das 
técnicas cirúrgicas fetais ainda está no estágio 
experimental.
• urologia Pediátrica - Devido à grande incidência 
das malformações genito-urinárias e de doenças 
nos órgãos genitais e urinários principalmente dos 
meninos o cirurgião Pediátrico tem qualificação 
e experiência no tratamento cirúrgico destas 
patologias.
• Trauma - Devido ao trauma ser a causa número 
1 de morte entre crianças maiores e adolescentes 
nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
os cirurgiões Pediátricos frequentemente enfrentam 
situações críticas envolvendo lesões traumáticas 
em crianças que podem ou não necessitar de 
tratamento cirúrgico. Muitos cirurgiões pediátricos 
estão envolvidos em programas de prevenção de 
acidentes, com o propósito de reduzir a incidência 
de lesões traumáticas na infância.
•Oncologia Pediátrica - Os cirurgiões Pediátricos 
estão envolvidos nas equipes multidisciplinares 
para o diagnóstico e o tratamento das crianças com 
tumores malignos ou benignos. ●

>>> DR. JOsÉ luís DE cARVAlhO | cIRuRGIãO PEDIÁTRIcO | AMI | hOsP. PRIVADO DE GuIMARãEs

Quais são as situações mais comuns tratadas por 
cirurgia Pediátrica?
• hérnia inguinal 
• Fimose/circuncisão
• hidrocelos
• hipospadias
• cirurgia geral abdominal (Apendicites agudas, 
etc.)
• Escroto agudo/Torsão testicular
• criptorquidia/Testículo retráctil
• cirurgia de malformações pulmonares
• urologia Pediátrica - cirurgia urológica:
  Refluxo vesicouretral
  Obstruções pielouretrais
  Válvulas da uretra posterior
  Malformações nefro-urológicas 

Em cooperação com o médico pediatra e se o seu 
filho apresenta algum destes problemas procure 
um cirurgião pediátrico ou urologista Pediátrico 
porque a correção cirúrgica atempada e o bem-
estar do seu filho é sempre a prioridade.

Cirurgia
Pediátrica
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Quentes
Dia 11 de novembro celebra-se o dia de s. Martinho

e boas!

PROVÉRBIOS DE S. MARTINHO

• A cada bacorinho vem o seu s. Martinho. 
• A cada porco vem o seu s. Martinho. 
• Em dia de s. Martinho atesta e abatoca o teu vinho. 
• Martinho bebe o vinho, deixa a água para o moinho. 
• No dia de s. Martinho, fura o teu pipinho. 
• No dia de s. Martinho, come-se castanhas e bebe-se vinho. 
• No dia de s. Martinho, lume, castanhas e vinho. 
• No dia de s. Martinho, mata o porquinho, abre o pipinho, põe-te mal  
  com o teu vizinho. (sic.) 
• No dia de s. Martinho, mata o teu porco, chega-te ao lume, assa  
  castanhas e prova o teu vinho. 
• No dia de s. Martinho, mata o teu porco e bebe o teu vinho. 
• No dia de s. Martinho, vai à adega e prova o teu vinho. 
• Pelo s. Martinho abatoca o pipinho. 
• Pelo s. Martinho castanhas assadas, pão e vinho. 
• Pelo s. Martinho mata o teu porquinho e semeia o teu cebolinho. 
• Pelo s. Martinho nem nado nem no cabacinho. 
• Pelo s. Martinho prova o teu vinho; ao cabo de um ano já não te  
  faz dano. 
• O sete-Estrelo pelo s. Martinho, vai de bordo a bordinho; à meia- 
  noite está a pino. 
• são Martinho, bispo; são Martinho, papa; s. Martinho rapa.* 
• se o Inverno não erra o caminho, tê-lo-ei pelo s. Martinho. 
• se queres pasmar o teu vizinho, lavra, sacha e esterca pelo s.  
  Martinho. 
• Veräo de s. Martinho säo três dias e mais um bocadinho. 
• Vindima em Outubro que o s. Martinho to dirá.

Fala-se em s. Martinho e 
automaticamente parece que 
sentimos o cheirinho das castanhas 
vendidas na rua. “Quentes e boas!”, 
apregoam os vendedores enquanto 
aquecem as mãos no latão que serve 
de assador. Mas s. Martinho lembra-
nos mais do que castanhas. lembra-
nos o magusto, onde é obrigatório 
saltar à fogueira e beber água-pé.
segundo reza a lenda, num dia 
frio e tempestuoso de outono, um 
soldado romano, de nome Martinho, 
percorria o seu caminho montado 
no seu cavalo, quando deparou 
com um mendigo cheio de fome e 
frio. O soldado, conhecido pela sua 
generosidade, tirou a sua capa e 
com a espada cortou-a ao meio, 
cobrindo o mendigo com uma das 
partes. Mais adiante, encontrou 
outro pobre homem cheio de frio e 

ofereceu-lhe a outra metade. sem 
capa, Martinho continuou a sua 
viagem ao frio e ao vento quando, de 
repente, como por milagre, o céu se 
abriu, afastando a tempestade. Os 
raios de sol começaram a aquecer 
a terra e o bom tempo prolongou-se 
por cerca de três dias. Desde essa 
altura, todos os anos, por volta do dia 
11 de novembro, surgem esses dias 
de calor, a que se passou a chamar 
“verão de s. Martinho”.
Mas centremo-nos nas castanhas, um 
alimento que se caracteriza por dar 
muita energia e ter poucas calorias. E 
apesar de durante muito tempo terem 
sido bastante desprezadas na cozinha 
portuguesa, as castanhas parecem 
ter ganho, atualmente, um papel de 
destaque na gastronomia nacional e 
estrangeira. 
A composição da castanha é mais 

aproximada à dos cereais do que à 
dos frutos secos, aliás, família a que 
pertencem. Por exemplo, são um 
dos frutos secos com mais hidratos 
de carbono (45,5 g/100 g) e menos 
quantidade de gordura (1,3 g/100 
g), sendo a sua constituição calórica 
bastante reduzida (221 kcal/100 g).
O facto de terem muita água (39,5 
g/100 g) é um dado muito importante 
a ter em conta. são pobres em sódio 
e ricas em potássio, sendo, por isso, 
recomendadas nas dietas de pessoas 
com hipertensão ou problemas 
cardíacos.
contêm substâncias alcalinizantes 
que neutralizam o excesso de 
ácidos no sangue e facilitam a sua 

eliminação através da urina. Esta 
propriedade é extremamente útil para 
quem tem excesso de ácido úrico 
e para pessoas que comem carnes 
vermelhas com frequência.
Para além disso, têm vitamina A, B e 
E, cálcio, fósforo, ferro e folatos. um 
conselho: não as guarde em sacos 
de plástico. um dos sinais de que as 
castanhas são boas é a pele lisa e 
brilhante, sem imperfeições, e firme 
ao tacto. Podem ser muito saborosas 
mesmo se forem pequenas.
Devem ser conservadas num local 
fresco e seco, resguardado da luz, 
sem recorrer ao uso de um saco de 
plástico: facilmente ganham bolor e 
ficam estragadas. ●

>>> sabores
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>>> receitas irresitíveis

INGREDIENTES
1 pato
1/2 chávena de chá de natas
1/2 chávena de chá de leite
1 copo de vinho branco
1/2 quilo de castanhas
pimenta
manteiga
1 cebola
sal

PATO AssADO cOM PuRÉ DE cAsTANhAs

PREPARAÇÃO
limpar o pato e temperar com sal, cebola, pimenta e vinho verde. Deixe descansar neste 
molho. Numa assadeira untanda com manteiga, leve ao forno para assar.
Enquanto estiver assando, regar com o molho. sirva com o puré de castanhas feito da 
seguinte maneira: cozinhar as castanhas com sal, esmagar e levar ao lume numa panela 
com 1 colher de sopa de amnteiga e juntar o leite. Depois de bem batido, acrescentar as 
natas.

PEITO DE FRANGO cOM cAsTANhAs
E cOGuMElOs E ARROZ PRIMAVERA

INGREDIENTES
750g de bacalhau demolhado
500g de castanhas congeladas
2 cenouras
2 cebolas
2 carcaças
500ml de molho bechamel

BAcAlhAu cREMOsO cOM cAsTANhAs

PREPARAÇÃO
Deitar o bacalhau para um tacho, juntar a água até ficar bem coberto, levar ao lume e 
deixar ferver. Retirar do lume e deixar arrefecer dentro da água. Entretanto, cozer as 
castanhas em água temperada de sal e depois escorrê-las. Descascar as cenouras e 
as cebolas, cortar tudo em pedaços pequenos e deitar na picadora. ligar e deixar que 
fique bem picado. Deitar para um tacho, juntar o azeite, levar ao lume e deixar cozinhar, 
mexendo de vez em quando, até ficar sem liquido. Escorrer o bacalhau, limpá-lo de peles 
e espinhas e lascá-lo. cortar as carcaças em pedaços e colá-las a demolhar na água 
de cozer o bacalhau.Juntar o bacalhau e as castanhas ao tacho das cenouras, misturar, 
adicionar o pão bem escorrido e 200ml de bechamel. Mexer bem.
Rectificar o sal , temperar com a pimenta, mexer e deitar para o tabuleiro. Regar com 
o resto do bechamél, polvilhar com o pão ralado, e levar ao forno pré-aquecido a 180º 
durante 20 minutos. Retirar e servir quente.

INGREDIENTES
800g de lombo de porco
500g de castanhas
1 colher de sopa de massa de pimentão
3 dentes de alho
1 folha de louro
2,5dl de vinho de mesa branco
5 colheres de sopa de azeite
sal q.b.
Pimenta branca moída q.b.
Batatas

cARNE DE PORcO cOM cAsTANhAs

PREPARAÇÃO
cortar a carne em cubos e temperar com os dentes de alho picados, o louro, a massa de 
pimentão, sal e pimenta, misturando muito bem. Deixar repousar durante 30 minutos. 
De seguida, levar ao lume um tacho com o azeite, deixar aquecer e juntar a carne, 
deixando-a cozinhar até ficar bem dourada, mexendo de vez em quando. 
Adicionar o vinho e deixe ferver. Depois, juntar as castanhas, tapar e deixar cozinhar em 
lume brando durante 20 minutos, mexendo de vez em quando. servir o prato quente e 
acompanhar com batatas fritas em cubos.





4 PEssOAs 
INGREDIENTES
5 peitos de frango
castanhas q.b.(congeladas)
azeite q.b.
1 lata cogumelos laminados
sal q.b.
pimenta q.b.
2 dentes alho

PREPARAÇÃO
começar por cortar os peitos de frango em cubos, de seguida temperar com sal e alho. 
colocar numa frigideira um fio de azeite e deixar aquecer só um pouco. Quando estiver 
quente, colocar o frango aos cubos (com o sal e o alho) e, de seguida, os cogumelos. 
Deixar cozinhar em lume moderado durante 10 minutos. Acrescentar as castanhas. 
Quando estiverem moles apagar o lume. Acompanhar com arroz seco de milho, ervilhas 
e cenoura.



8 PEssOAs
INGREDIENTES
400 g de castanhas
1 lata de leite condensado com 397g
3 gemas de ovo
100 ml de whisky
200 ml de natas para bater
sal q.b.

MOussE DE cAsTANhAs cOM WhIsKy

PREPARAÇÃO
com uma faca dar um golpe nas castanhas. Numa panela com água a ferver, temperar 
com um pouco de sal. colocar as castanhas a cozer aproximadamente 15 minutos. 
Quando as castanhas começarem a abrir, retirar e deixar arrefecer um pouco. Descascar 
as castanhas. colocar as castanhas numa tigela e junte o whisky. Triturar com a varinha 
mágica. Aos poucos e enquanto tritura, adicionar as gemas e o leite condensado. 
Triturar muito bem até que fique uma pasta homogénea. Bater as natas até que fiquem 
bem consistentes. Envolver o creme das castanhas com as natas batidas. colocar em 
taças. levar ao frigorífico até que fique fresca. Na hora de servir polvilhar com raspa de 
chocolate.

INGREDIENTES
200g de castanhas cozidas
2dl de leite
130g de farinha
180g de açúcar
100g de passas
4 ovos
1 colher de chá de fermento
açúcar em pó
passas para a decoração

BOlO DE cAsTANhAs E PAssA

PREPARAÇÃO
Fazer um puré com as castanhas e o leite usando o passe-vite ou um garfo. Bater as 
gemas com o açúcar. Bater as claras em castelo e envolvê-las nas gemas. Adicionar 
à mistura anterior o puré de castanhas, as passas e, por fim, a farinha e o fermento 
peneirados. E envolver bem.
untar uma forma com margarina e polvilhar com farinha. colocar a massa na forma.
levar ao forno pré-aquecido a 180º durante 30 a 40 minutos.
Depois de desenformado, polvilhar com açúcar em pó e decorar com passas.

100ml de azeite
sal
pimenta
pão ralado para polvilhar
queijo ralado (opcional)
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Não há forma de ser imparcial perante a grandeza 
do Douro. 
Apaixonamo-nos pela vinha, pelo vinho, pelas 
gentes, por cada curva do rio. Perdemo-nos em 
viagens de sonho e acabamos sempre por voltar, 
até porque o Douro é uma história de amor, um 
vício de carácter e uma perdição poética que nos 
deixa em desassossego cada vez que ficamos 
longe.
O Douro teima em ser moda. É um destino quase 
obrigatório para quem aprecia, cultura, paisagem, 
vinho e gastronomia.
O ano passado a região foi eleita como o melhor 
destino enoturístico do mundo. A distinção assenta-
lhe. O Douro é a mais antiga região demarcada 
do planeta. hoje junta tradição à modernidade, o 
rústico e autentico à sofisticação e uma boa dose de 
cosmopolitismo. Tornou-se numa quase obrigação. 
Os seus caminhos de meia encosta são percursos 
de peregrinação e as suas estradas a ladear o rio 
uma forma de adoração religiosa.
classificado pela uNEscO em 2001 como 
Património da humanidade, O Alto Douro Vinhateiro 
é uma paisagem viva e evolutiva única. 
Dizem dele que é um dos grandes destinos 
românticos no planeta. Garantidamente é um lugar 
de amores intensos e de tentação para os sentidos.
uma sugestão para quem demandar esta zona 
do país – uma passagem pela sede da Rota do 
Vinho do Porto, no Peso da Régua, mesmo ao lado 
da estação de caminho-de-ferro. há informação 
abundante sobre todos os programas disponíveis, 
gente simpática para dar indicações e uma enoteca 
capaz de nos deixar salivantes.
A Régua, cidade capital da região, é ainda casa do 
incontornável Museu do Douro e da casa do Douro. 
se a sede desta última merece uma visita atenta 
para os amantes da arquitetura Art Deco, com 
magníficos vitrais que contam a história do vinho e 
desta terra de socalcos, o Museu é imperdível para 
quem quiser mergulhar na região.há um magnifico 
restaurante dedicado à mais típica gastronomia da 
região e um wine bar que dá especial atenção ao 
ex-libris do Douro: O Vinho do Porto. 

QUALIDADE E TRANQUILIDADE
O enoturismo tem crescido em número de adeptos, 
mas também na quantidade e qualidade da oferta. 
No Douro concentra-se um número significativo 
das mais premiadas unidades do género em todo o 
mundo.
A Quinta do Portal, com a sua casa das Pipas, 
em celeiros, sabrosa, recebe ininterruptamente 
desde 2008 o galardão “chave Verde” atribuído 
pela associação Bandeira Azul da Europa. 
Ganhou também o afamado Best Of Wine 
Tourism em 2007 (Alojamento) e 2009 (Práticas 
sustentáveis de Enoturismo). O prémio instituído 
pela Great Wine capitals analisa todos os anos 
a oferta turística em regiões como o Douro; 
Napa Valley, nos Estados unidos; Mendonza, 
na Argentina; Bordéus, em França; o Reno na 

Douro Património vivo
>>> vinho & bebidas

Alemanha; Rioja, na vizinha Espanha, ou a região 
vinícola do cabo na África do sul.
Aqui o trabalho do chefe Milton Ferreira e as 
harmonizações vínicas do enólogo Paulo coutinho 
tornam uma visita a esta quinta, que tem no 
armazém de envelhecimento assinado pelo arquiteto 
Álvaro siza Vieira, um dos seus pontos fortes, uma 
paragem obrigatória.
O hotel Rural da Quinta Nova de Nossa senhora 
do carmo, junto ao Pinhão, foi em 2005 o primeiro 
hotel de vinho no país. Também ele foi distinguido 
com vários prémios internacionais nos últimos anos 
(Best Of Wine Tourism Award 2007 – Alojamento; 
2008 – Arquitetura, Parques e jardins; e 2010 – 
Experiências inovadoras). A unidade de charme é 
uma das recomendações que fazemos a quem viaja 
pela região, mas há mais.
A Quinta do seixo, da sandeman, em Tabuaço, foi 
considerada a melhor do mundo no que à arquitetura 
diz respeito. Nestes 99 hectares de vinhedos, na 
moderna adega e centro de acolhimento, as visitas 
não necessitam de marcação prévia. A quinta está 
aberta todos os dias do ano e os visitantes são 
recebidos com provas de vinhos e uma visita guiada 
pelo passado e presente desta região.
cada vez mais incontornável nestes aspetos 
é a Quinta do Vallado, junto à Régua. A sua 
moderníssima adega é uma das mais belas da 
região e venceu a última bienal de arquitetura do 
Douro. O novo hotel rural da quinta acrescenta-se 
àquela que foi residência de D. Antónia Ferreirinha. 
É uma das unidades de alojamento de referência do 
Douro e garante uma estadia tranquila nas margens 
do Rio corgo.
Quintas como a do Pégo, também um hotel Rural 
premiado e que destacaremos nas próximas 
páginas, situado sobre uma das mais belas curvas 
do Douro, no troço marginal ao Douro da estrada 
nacional 222; o hotel Vintage house, no Pinhão; ou 

a recentemente remodelada Pousada do Barão de 
Forrester, em Alijó; a Quinta dos Padres santos, em 
Tarouca, uma unidade de agro-turismo onde nada 
falta; e a casa de Gouvães, o retiro perfeito em 
Gouvães do Douro; são igualmente algumas das 
muitas dezenas de sugestões para descansar numa 
região que prima pela qualidade do alojamento e 
pela tranquilidade da oferta.
E depois há a Quinta da casa Amarela. Aqui não vai 
poder dormir, mas só falta mesmo isso. situa-se a 
meio caminho entre as cidades da Régua e lamego. 
É uma empresa de cariz familiar, continuadora das 
tradições multicentenárias da região, na arte de 
produzir o Vinho do Porto e o Vinho de Denominação 
de Origem Douro. Entre outros programas, 
destacamos o “Jogo do Vinho”, uma aventura pelas 
vinhas e a prova de vinhos, sempre acompanhada 
de saborosas iguarias. A prova de chocolate com 
Vinho do Porto é outra das experiências obrigatória.
um projeto mais recente é a Quinta do Pôpa, 
com uma localização privilegiada, entre a Régua 
e o Pinhão. Tudo cheira a novo, apesar de já ser 
possível provar vinhos da anterior década. um sitio 
lindíssimo, digno de uma visita, com calma, para 
poder apreciar os vinhos aqui produzidos enquanto 
o Douro, ali em baixo, nos preenche a alma com 
amanha beleza. conheça-a melhor nas páginas 
desta edição.

DE ÁGUA NA BOCA
Visitar o Douro é também ter uma experiência 
gastronómica como em poucos lugares deste que é 
um país de boa mesa.
A referência maior continua a ser o DOc, do chefe 
Rui Paula, na Folgosa do Douro. O Restaurante, 
que completou em Maio seis anos, está construído 
literalmente sobre o rio. É casa de “uma cozinha 
do Douro”. O livro editado em 2008 ganhou no ano 
seguinte em Paris o prémio de Melhor livro de 
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PORTAL 
DOC DOURO ROSÉ 2012
6,00€
Vol.: 13
TINTA RORIZ, TOuRIGA NAcIONAl, 
TOuRIGA FRANcA.
QUINTA DO PORTAl
T. +351 259 937 000

COR: Rosa salmão, limpo.
AROMA: Intenso em notas de morangos 
e framboesas em destaque, algumas 
nuances de cerejas e groselhas, seco e 
mineral.
SABOR: Bom corpo e volume, mantém 
o perfil frutado predominante em frutos 
vermelhos, acidez correta, termina longo, 
seco e harmonioso.

MÃOS 
DOC DOURO TINTO 2010
9,95 €
TOuRIGA NAcIONAl, TINTA RORIZ.
RAFAEl ANTONIO RIBEIRO PINTO DE 
mIRANDA
T. +351 969 207 903 

COR: Granada escuro, intenso.
AROMA: Fresco, intenso em notas de 
chocolate e derivados, frutos vermelhos 
compotados, nuances de baunilha e tosta 
suave.
SABOR: Envolvente, com bom corpo e 
volume, boa acidez, taninos redondos 
e firmes, muito frutado, notas florais, 
mantém o chocolate em destaque, termina 
persistente e sedutor.

BURMESTER
PORTO VINTAGE 2011
45,00 €
Vol.: 20
sOGEVINus
T. +351 223 746 660

COR: Rubi muito intenso, com tons 
violáceos, límpido.
AROMA: complexo e pujante; as notas 
florais em grande destaque, violetas e 
esteva.
SABOR: um vinho deste calibre não 
precisa de grandes descrições, é excelente 
em todos os aspectos, os taninos são 
de grande superioridade, aliados a uma 
frescura ímpar, com um final magnifico.

ÁZEO
DOC DOURO BRANCO 2012
9,90 € 
VIOsINhO, RABIGATO, GOuVEIO.
QuINTA DE sãO JOsÉ – JOãO BRITO E 
cUNhA
T. +351 934 041 413  

COR: citrino com grande intensidade de 
tons esverdeados, cristalino.
AROMA: Distinto; predominante em 
goiaba e flor de citrinos, tangerina e 
toranja, tília e chá verde.
SABOR: untuoso, mantém o perfil 
aromático, intenso, tem uma acidez 
crocante, belo vinho! Termina persistente e 
harmonioso.

QUINTA DA REDE 
DOC DOURO BRANCO RESERVA 2012
6,99 €
ARINTO, VIOsINhO, GOuVEIO.
QuINTA DA REDE sOc. AGRIcOlA lDA
T. +351 254 667 284

COR: citrino com tons esverdeados, 
cristalino.
AROMA: Intenso em notas de pastelaria 
doce, frutos frescos de polpa branca, folha 
de lima e nuances de maracujá.
SABOR: Frutado, com frescura equilibrada, 
agradável volume de boca, envolvente e 
cativante, conjunto distinto que termina 
persistente e elegante.

GRAINHA
DOC BRANCO RESERVA 2012
12,50 €
VIOsINhO, GOuVEIO, RABIGATO, 
FERNãO PIREs.
QuINTA NOVA N. sENhORA DO cARMO
T. +351 227 475 400   

COR: citrino intenso com abundantes tons 
esverdeados, cristalino.
AROMA: Intenso; notas predominantes em 
cidreira, flores brancas, tília, nuances de 
frutos tropicais.
SABOR: Muito bom, guloso, encorpado, 
com frescura notória, conjunto bem 
integrado, termina persistente e elegante.

AS NOSSAS SUGESTÕES

PROVADOs E clAssIFIcADOs
PElA REVIsTA PAIxãO PElO VINhO

seja responsável, beba com moderação
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cozinha do Mundo, deixando um outro de Ferran 
Adriá, do elBulli, em segundo lugar.
Receitas tradicionais reinterpretadas, uma reverência 
quase religiosa pelos produtos mais genuínos e 
um serviço exemplar. uma sala luminosa, toda 
em vidro. uma das mais apetecíveis esplanadas 
da Europa. uma cozinha aberta a todos através 
de um circuito de vídeo permanente. O DOc é de 
paragem obrigatória… Mas não está sozinho. Outra 
incontornável referência é o castas e Pratos, no 
Peso da Régua.
Em Vila Real, num dos armazéns da estação de 
caminho-de-ferro fica o cais da Villa. É também 
mesa a não perder numa visita à região. É um 
espaço delicioso onde se pode encontrar uma das 
mais extensas cartas de vinhos da região. Em 2011 
foi mesmo considerada a melhor carta de vinhos do 
país. Na cozinha combinam-se técnicas modernas 

com saberes antigos. O resultado: uma cozinha de 
fusão num espaço multifacetado onde o restaurante 
partilha existência com um wine bar, e uma 
esplanada onde o jazz é acompanhamento para uma 
refeição, um porto tónico ou qualquer outro cocktail 
com base nos generosos oferecidos por esta região 
vitivinícola.
Dezenas de outras referências poderiam ser aqui 
feitas. Deixamos apenas mais duas sugestões.
O belíssimo restaurante do hotel Rural da Quinta da 
Pacheca, em lamego. um deleite onde é possível 
ser recebido pela simpatia de catarina serpa 
Pimentel e onde se provam os vinhos deste que é 
um dos mais antigos produtores da região com uma 
cozinha sofisticada na sua simplicidade.
Os restaurantes do hotel Aquapura Douro Valley 
são intimistas e de uma cozinha irrepreensível. 
sob a batuta do chefe Paulo Matos. Experimenta-

se aqui um movimento de inovação com base na 
dieta mediterrânea e nos produtos de excelência 
da região. O mote é o conceito food & feeling. O 
enquadramento não podia ser melhor. O Aquapura 
foi considerado o sexto melhor hotel da Europa pelos 
leitores da prestigiada conde Nast Treveller. O seu 
spa é o único português na lista Taschen dos 100 
melhores do mundo.
Para uma visita ao Douro esta é definitivamente a 
melhor altura do ano. Faça as malas e parta. há um 
sem número de experiências para serem vividas. 
Dos percursos torguianos por miradouros como os 
de são salvador do Mundo ou de s. leonardo da 
Galafura, aos passeios da Douro à Vela rio acima. 
são mil e uma formas de degustar uma das mais 
belas regiões do mundo, os seus impagáveis pôr–
do-sol, a sua história, cultura e… Os seus vinhos e 
gastronomia. ●
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Já lhe aconteceu estar inscrito num ginásio e, quando dá por ela, verifica 
que poucas vezes lá pôs os pés? E todo aquele dinheirão que gastou? Foi a 
inscrição, depois as mensalidades mais o equipamento e o saco e agora as 
sapatilhas que é preciso quase um curso para descobrir quais as que melhor os 
assentam...
… e ainda o combustível para ir até ao local e o estacionamento que, hoje 
em dia, pode ser um verdadeiro caos. se leu isto com um sorriso nos lábios 
satisfeito por não ser o único com peso de consciência, então temos uma 
excelente sugestão para si.
A receita é extremamente simples: uma boa dose de força de vontade e já 
está pronta para o seu novo desporto, ou seja, correr. E até está na moda! se 
não gosta da palavra, sempre pode dizer que vai fazer jogging. No entanto, o 
termo jogging é mais apropriado para corridas lentas, ou marchas rápidas, em 
parques arborizados. Mas adiante.
Vamos então começar. caso não esteja habituado a estas andanças o melhor 
mesmo é aceitar algumas dicas. Primeiro, este desporto pode ser praticado 
por qualquer pessoa, em qualquer idade. Depois, a correr ou a fazer jogging, 
escolha um sítio mais ou menos simpático.
se não estiver perto de um parque, pelo menos evite os tubos de escape das 
grandes avenidas. uma das grandes vantagens do jogging ou das corridas 
longas é a prevenção ou adiamento de doenças coronárias, além de ser 
extremamente eficaz no combate ao stress diário.
No entanto, consciencialize-se de que a prática sem orientação, o uso de 
calçado inadequado e a fraca condição física inicial são fatores que contribuem 
para as lesões inerentes a este tipo de desporto, por isso tome algumas 
precauções, nomeadamente no que diz respeito ao calçado.
Os ténis para esta prática devem absorver o impacto, proporcionar impulso e 
dar estabilidade ao desportista, além de, como é óbvio, serem confortáveis.
Os erros mais comuns de quem corre podem ser resumidos em excesso de 
treino ou velocidade e precocidade de progresso. lembre-se que cada corredor 
tem o seu limite fisiológico e as lesões podem aparecer ao tentar ultrapassá-lo.
Faça este desporto com bom senso, tendo atenção aos limites do seu próprio 
corpo. Outra dica útil é que no início deve evitar terrenos irregulares, assim 
como subidas e descidas.
Pisos duros também não são ideais, por isso o melhor é correr em áreas 
relvadas, terra, areia ou pisos sintéticos. Não use roupa que o faça suar de 
forma exagerada pois aumenta o risco de desidratação.
É importante que não esteja em jejum e deve ingerir um sumo de frutas dez 
minutos antes. Aliás, mesmo sem sede deve ingerir entre 250 a 300 ml de água 
em pequenos goles durante e após a sessão, que deve durar entre 40 minutos 
e 1 hora.
A respiração é muito importante para uma boa prática. O ideal é que quer a 
inspiração quer a expiração sejam feitas pelo nariz. Ah, mais uma coisa. sabe 
o que é a chamada dor de burro? Aquela dor acutilante que surge no baixo-
ventre?
Essa dor é causada pelo baço, um órgão onde o corpo armazena alguns 
glóbulos vermelhos encarregues de transportar o oxigénio através da corrente 
sanguínea. com o esforço, surge a necessidade de recorrer a esta reserva.
Para evitar este desconforto, deve-se fazer um aquecimento mais completo, 
com uma fase de aumento gradual da intensidade do esforço, de forma a 
preparar o organismo, e a evitar a dor. Quando, apesar dos cuidados, ela 
aparece, o que há a fazer é manter ou reduzir ligeiramente o esforço e tentar 
respirar correctamente, evitando a contracção dos abdominais. ●

Pela sua saúde, corra!
>>> em forma

Os cuidados a ter antes de uma corrida

correr ou fazer jogging pode ser uma boa opção ao ginásio. Mas cuidado 
porque convém fazê-lo com alguma orientação:

 - Escolha o terreno onde vai correr.
 - Opte por calçado adequado
 - Não exceda o tempo recomendado de treino
 - Não use roupa que a faça suar de forma exagerada
 - Beba água
 - Respire pelo nariz
 - Oiça o seu corpo
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BALANÇA | 27.09 a 22.10
Novembro é especial para perceber os 
seus verdadeiros valores emocionais, 
o que é de fato importante na sua vida 
pessoal e profissional. E isso pode, 
em princípio, acontecer por meio de 
uma perda, mas que trará uma boa 
recompensa. Entregue-se a este processo. 
Em novembro, o seu planeta regente, 
Vénus, passa a atuar no sector doméstico, 
o que pode indicar favorecimento para 
as questões imobiliárias e familiares. um 
ciclo vai ser encerrado e outro vai começar 
em breve. Invista mais na sua saúde e 
aproveite para perder algum peso.

ESCORPIãO | 23.10 a 22.11
chegou o seu momento! chegou a hora de 
agir, de iniciar um novo ciclo, de perceber 
que ser escorpiano é morrer e renascer 
continuamente, para níveis cada vez mais 
profundos. E é exatamente isso que ocorre 
agora. A sua cabeça e o seu coração não 
podem ficar mais no passado. Quem você 
é agora e no que se tornou é um retrato 
fiel da sua essência – dê o primeiro passo. 
No emprego tudo se manterá com regular 
normalidade, irá superar os desafios. 
Previna-se das gripes e reforce a vitamina c.

VIRGEM | 24.08 a 23.09
Deve usar com sabedoria a inteligência, a 
capacidade de comunicação, de expressão, 
de persuasão. Não use palavras em vão, 
mesmo porque os atos falarão mais do 
que as palavras. compartilhe o que pensa, 
o que sente, pois isso terá um efeito 
muito poderoso. Novos contatos, estudos 
detalhados e o relacionamento mais estreito 
com os seus colegas de trabalho, levarão a 
resoluções importantes, que tendem a marcar 
o final de um ciclo e início de outro. O seu 
casamento vai agora passar por uma fase 
mais calma e afetiva. Tente descansar mais.

SAGITÁRIO | 23.11 a 21.12
Desenvolva a fé, a conexão com o 
sagrado, a entrega aos mistérios da vida 
e a tudo o que, embora você não consiga 
explicar racionalmente, é vivenciado 
profundamente no coração, na alma. E 
é esta atitude corajosa de entrega ao 
universo que lhe presenteia com bênçãos 
espirituais, com encontros especiais, 
que apenas o destino e Deus, podem 
proporcionar. Finalize uma relação que 
está pendente. Dê mais atenção aos seus 
colegas de trabalho. Na saúde invista 
na prática de exercícios de meditação e 
caminhe bastante.

>>> horóscopo

AQUÁRIO | 21.01 a 19.02
Enterrar e desenterrar é um processo 
que simboliza o mês de novembro. E 
que para você está vinculado a questões 
profissionais e emocionais. Talvez já 
não se sinta apaixonado pelo que faz, 
pelo seu emprego, pelo que representa 
para si a realização: há agora lugar para 
“desenterrar” um objetivo com vista ao 
sucesso. E este período pode também 
evidenciar o desenterrar de talentos, 
potenciais e tesouros internos que tem 
agora de desenvolver. O que vai morrer e 
o que vai renascer, eis a questão. Decida 
bem! Já agora, aproveite para deixar de 
fumar.

PEIxES | 20.02 A 20.03  
É um período de grandes desafios. É hora 
de aprofundar os seus conceitos sobre 
a vida, a realidade, sobre a verdade que 
toca o seu coração. Novembro favorece 
leituras, cursos e viagens que estimulem a 
conexão com experiências muito profundas 
e transformadoras. E que mudarão os 
seus conceitos e atitudes. A sua carreira 
profissional também vai sair ganhadora se 
souber aproveitar esta fase. No amor vai 
encontrar um apoio fundamental para o seu 
equilíbrio a todos os níveis.

CARNEIRO | 21.03 A 20.04
Novembro representa a despedida de 
uma velha forma de viver. Este período 
enaltece a intensidade emocional de 
processos transformadores, regeneradores, 
da revelação do que estava inconsciente, 
oculto, de um mergulho nas profundezas 
psicológicas, emocionais e espirituais, que 
o vão trazer novamente à vida, com mais 
determinação para a conquista de novos 
desafios. Nas finanças tudo equilibrado e 
no emprego nada de novo. O amor cresce 
e a pessoa amada retribuirá. Evite comer 
fora, invista na sua saúde.

CAPRICÓRNIO | 22.12 a 20.01
Esta será uma nova etapa afetiva, na 
expressão dos seus valores e sentimentos. 
sinta o amor na sua vida. Amor-próprio e 
maturidade são essenciais neste processo, 
afinal como pode ser amado por alguém se 
não se ama? É importante refletir. Escolha 
bem os seus amigos, há alguns que só 
se querem aproveitar de si. Dê largas às 
suas ambições e proponha-se a tentar 
subir na empresa, mostre o seu valor. Evite 
as gorduras, alimente-se melhor e faça 
exercício regularmente.

GÉMEOS | 23.05 a 21.05
Novembro representa a saída do casulo, 
da crisálida, para a transformação numa 
bela borboleta, que voará mais liberta. 
Excelente mês para uma desintoxicação 
física, energética, emocional. Para 
mudança radical de hábitos, para deixar 
para trás velhos padrões. Questões 
emocionais importantes podem estar a 
influenciar o seu trabalho e pode haver 
conflitos de poder. Devem ser evitadas 
atitudes manipulativas e controladoras. 
Deixe-se ir e faça o seu melhor. Beba mais 
líquidos.

CARANGUEJO | 22.06 a 23.07
Amor que se transforma, se torna mais 
pulsante, vida que renasce após a morte 
de uma velha maneira de amar, de viver 
a intimidade, a sexualidade, o prazer. 
Novembro é paixão e pede de si uma total 
entrega aos processos transformadores, 
que darão a sua vida uma energia mais 
vibrante. Não resista, mas não esqueça 
a maturidade emocional. Esta fase 
vai proporcionar estabilidade a nível 
profissional, sentimental, mental e físico. 
Este é o seu momento: atire-se à vida!

TOURO | 21.04 a 21.05
Aprenderá que não tem o controlo sobre 
tudo e sobre todos e este ensinamento 
poderá ser doloroso, se lhe resistir. Não 
espere mais que parta dos outros o que 
na verdade você precisa fazer. Você tem 
receio de mudanças, especialmente a nível 
profissional, mas não há como achar que 
tudo permanecerá como era antes, apenas 
devido ao seu desejo de segurança e de 
estabilidade. Arrisque mais! Esta é uma 
boa fase para reencontrar o amor. Planeie 
o regresso ao ginásio.

LEãO | 24.07 a 23.08
A vida familiar, profissional e emocional 
passará por uma intensa regeneração. 
Aprenda a perdoar. Não guarde para si 
aquilo que compartilhando teria o poder 
de curar antigas mágoas e ressentimentos 
e criar uma união maior. Mas essa união 
começa consigo, com a aceitação de 
suas emoções, mesmo aquelas que 
dão medo, que são um tabu, que em 
outros momentos provocaram atitudes 
defensivas. Tome um suplemento de 
vitaminas para se fortalecer fisicamente.




