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NOvaS OfIcINaS aRRIva
VIlA NOVA DE FAmAlIcãO

Dotada de equipamento moderno, amigo 
do ambiente e capaz de dar uma resposta 
rápida e eficaz, não só em caso de avaria, 
mas também na manutenção geral do material 
circulante, com visíveis ganhos em termos 
de comodidade, higiene e segurança, a nova 
oficina de V. N. de Famalicão já está em 
funcionamento.
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BANcO lOcAl DE 
vOlUNTaRIaDO
Guimarães
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a hISTóRIa DO ROSÁRIO
E DO TERÇO
Exposição “contas de Rezar”
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caSa Da cRIaNÇa 
GuImARãEs
“casa é o lugar onde mora o coração”

>>> P.| 28-29

ROmã: AmIGA DA 
sAúDE!
Dicas e receitas

cerca de duzentos colaboradores da ARRIVA portugal Transportes 
reuniram-se para celebrar a amizade e o espírito de equipa. como 
habitualmente acontece nesta época do ano, a reunião de colegas foi uma 
grande animação, onde não faltaram petiscos e muita música. 
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aRRIva
Em FESTA
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>>> notícias

Foi precisamente há sete anos que a ARRIVA portugal decidiu fazer este 
jornal. Ao decidir não imaginava vir a ganhar tanto prestígio como o que 
veio a granjear. 
Hoje além de distribuído nos 13 concelhos onde opera, é também 
enviado para diversos “assinantes”, tanto nacionais como internacionais.
Obviamente pelos devidos canais de comunicação, chega também tanto 
no formato papel como electrónico aos mais diversos destinatários dentro 
da empresa. 
No ano passado recebeu um dos prémios ARRIVA mAINlAND EuROpE, 
no caso, um especifico para a área da relação com o cliente. É também 
reconhecido tanto a nível local como nacional, pela qualidade que 
entretanto atingiu, especialmente ao nível dos artigos, quer mais técnicos 
ou mais lúdicos. A prová-lo a variedade da cartas recebidas após cada 
edição, a maior parte a elogiar a produção. confessamos que algumas 
também a referir algum erro.
O ARRIVA Jornal é o único jornal de uma empresa de transportes a fazer 
parte da imprensa regional e é com esse estatuto, honrando o jornalismo, 
um jornal que se destina a todos; clientes ou não.

aRRIva JORNal
7 ANOS

Em distribuição desde os primeiros dias de dezembro, o 
calendário ARRIVA pORTuGAl deste ano segue a orientação 
de imagem impressa em anteriores edições. 
sem dúvida, um dos mais belos calendários do género, conta 
este ano, tal como no ano passado, com a colaboração de 
imagem de um colaborador externo, o André Oliveira que 
ofereceu cinco das 26 imagens utilizadas na sua produção.

cAlENDÁRIO
aRRIva 2014

DEsTAQuE
pRÓXImA EDIÇãO
Infelizmente, muito se tem falado sobre mandela nestes últimos dias, a 
propósito da sua morte. por isso no próximo número artigos especiais serão 
dedicados à sua vida, artigos numa perspectiva diferente em que abordaremos 
a sua vida e diversos factores aliados a tudo o que mandela fez, como 
político, como pessoa retratada no cinema ou referenciada musicalmente. 
muito importante esta referência para um homem que viveu uma vida intensa, 
premiado com um Nobel da paz a lado de pessoas como luther King, Ghandi 
ou a madre Teresa de calcutá.
O presidente da Autoridade Nacional de segurança Rodoviária, engenheiro 
Jorge Jacob, vai partilhar a importância desta entidade recentemente criada, no 
âmbito do planeamento e coordenação a nível nacional de apoio à política de 
Governo em matéria de segurança rodoviária, em entrevista ao ARRIVA Jornal.
As comemorações dos 500 Anos dos Forais Novos no concelho de póvoa de 
lanhoso estarão, também, em destaque na próxima edição.

Reformados
colegas de longa data reformaram-se 
no mês passado. Assim, o sr. João 
sousa costa que tinha entrado em 
abril de 1999 e o sr. António Alberto 
Dias Barros que tinha entrado em 
julho de 1992, decidiram que a partir 
de agora, autocarros, só para passear 
neles. 
A ambos desejamos as maiores 
felicidades.
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Foi conhecida há alguns dias a notícia do falecimento senhor Nelson 
mandela, Homem que considero a grande figura pública mundial do 
século XX e, por isso, como responsável deste seu jornal e autor do 
editorial, senti que não podia deixar de lhe dedicar as primeiras linhas 
deste texto, dando-lhe assim o destaque que a sua vida, e o exemplo que 
soube ser, merecem.
O senhor Nelson mandela, que vivendo num país que segregou como 
nenhum outro as pessoas que nasceram com a sua cor da pele, embora 
a sua circunstância de nascimento não fosse favorável a tal objectivo de 
vida, conseguiu, através do que à época tem que ter sido uma força de 
vontade imensa (que dificilmente hoje conseguimos sequer imaginar), 
conjugar o trabalho desde muito jovem com uma carreira académica, 
formando-se em Direito, o que por si só já não era facilmente acessível 
para as pessoas da sua raça.
Entretanto, no seu país natal – a África do sul – foi estabelecido um 
regime ainda mais feroz de descriminação racial - que ficou conhecido 
como Apartheid - e, devido à sua ação política em desacordo com tal 
regime, o senhor Nelson mandela foi preso.
Após 27 anos de prisão foi libertado para, conjuntamente com o então 
presidente do país, colocar fim a tão hediondo regime e construir uma 
nova África do sul.
É a partir desse momento que o senhor Nelson mandela empreende 
ações que me levam pessoalmente a considerá-lo a figura pública 
mundial do século XX. 
Após a transformação do regime é eleito presidente do seu país e, no 
mais pequeno dos seus gestos e das suas ações, preocupa-se em dar o 
exemplo do perdão, de demonstrar a sua enorme vontade de recriar um 
país, agora totalmente inclusivo.
se pensarmos que bastaria um pequeno sinal, que pudesse ser 
demonstrador de alguma vontade de vingança perante aqueles que 
mantiveram um regime político que o levou a estar 27 anos encarcerado 
numa pequena cela, para que a África do sul tivesse entrado numa 
guerra interminável como sucede em tantos dos países do continente 
Africano, apercebemo-nos rapidamente da grandeza de carácter de 
Nelson mandela.
como sabemos, até pelo que acontece em pequenas desavenças que 
surgem entre conhecidos, amigos e até famílias, infelizmente, não é 
normal que, como seria de esperar, as pessoas saibam perdoar, e muito 
menos o fazem facilmente, mas, mesmo depois de ter sido submetido 
a tantas atrocidades, após ter alcançado o máximo poder no seu país, 
Nelson mandela preocupou-se sobretudo com a pacificação da África 
do sul e, através do exemplo da sua vida de perdão para com os que 
tão mal o trataram, demonstrou que é possível e, fazendo-o, mudou o 
mundo! (e evitou uma ainda maior e generalizada desgraça do continente 
Africano). Obrigado e que, como muito merece, descanse em paz, 
senhor Nelson mandela!
Estamos no final do ano de 2013 e, assim, este é o último número do 
ARRIVA jornal deste ano, completando-se com esta edição o sétimo ano 
de vida desta publicação, que fazemos a pensar em si e na região onde a 
empresa opera.
No balanço que sempre fazemos por esta ocasião não podemos 
deixar de lembrar as imensas dificuldades do ano que agora finda, que 
afectaram as pessoas, as famílias, as empresas e o país e às quais a 
nossa atividade não ficou alheia.
Em termos empresariais, não podendo ficar isentos dos efeitos que a 
situação acarreta, fizemos - como há um ano tínhamos prometido e faz 
parte do dia-a-dia da atividade de gestão da empresa - todos os esforços 
para conseguir minimizar as consequências da crise em que o país vive.
sentimos que uma vez mais a missão foi cumprida e, através de 
uma gestão diária muito atenta, conseguimos compensar muitos dos 
efeitos negativos que a evolução da situação externa nos foi impondo, 
alcançando o objectivo de manutenção da estabilidade da empresa a que 
nos havíamos comprometido em benefício de colaboradores, clientes, 
fornecedores e da própria região.
Apesar das dificuldades do ano de 2013, conforme foi sendo noticiado 
neste jornal ao longo do ano, fizemos investimentos significativos na 
renovação da frota de autocarros e, como terá a oportunidade de ler 

Editorial

manuel santa cruz Oliveira
(presidente da comissão Executiva da ARRIVA portugal)

neste número, construímos novas oficinas em Famalicão.
completando-se assim o nosso plano de grandes obras, as novas 
oficinas de Famalicão entraram em funcionamento no mês de Novembro, 
incrementando substancialmente as condições de trabalho aí existentes e 
permitindo antecipar que a muito boa manutenção da frota de autocarros 
daquela área operacional (externa e unanimemente reconhecida como 
tal) será, no futuro, ainda melhor.
As instalações desta nova oficina, que são já hoje consideradas modelo, 
beneficiaram na sua construção da experiência adquirida com as 
instalações da sede em Guimarães e do sistema de gestão baseado na 
melhoria contínua de processos – lean management – que há cerca de 
dois anos vimos implantando na empresa.
Os excelentes resultados alcançados com este sistema de gestão 
baseado na melhoria continua, em conjunto com a excelente qualidade 
das instalações de Guimarães e, agora também as de Famalicão, tem 
vindo a despertar o interesse do grupo ARRIVA, que tem enviado colegas 
nossos, representantes de vários países onde o Grupo opera, para 
observarem e colherem ideias e experiências no sentido de melhorarem 
as suas próprias operações.
mas as instalações, por melhores que as conseguíssemos fazer, por 
si só não fariam nada de especial; para que esse tal “algo de diferente 
e muito especial” aconteça, como aconteceu, é preciso complementar 
a qualidade das instalações com o empenhamento e a qualidade 
dos recursos humanos. cabe aqui, por isso, uma referência especial 
aos nossos colaboradores das oficinas de Guimarães e Famalicão e 
aos responsáveis pelo departamento de manutenção, que souberam 
acompanhar o esforço que estava a ser feito pela empresa e, por isso 
mesmo, se tornaram parte ativa do sucesso alcançado.
Também em consequência da implementação do processo de melhoria 
continua e como reflexo do que é o normal envolvimento de todos os 
departamentos em soluções de interesse para os outros departamentos 
e, em última análise, para a empresa e o serviço que proporciona aos 
seus clientes, o departamento de  informática e tecnologia da ARRIVA 
portugal, desenvolveu internamente um software de controlo da atividade 
das oficinas.
Durante o processo de desenvolvimento - que se espera nunca terminará 
por ser esse o meio de garantir a melhoria contínua - o sistema recebeu 
sistemáticas melhorias provenientes de ideias apresentadas pelas mais 
diversas pessoas que connosco trabalham, desde, como é natural, 
os colaboradores das oficinas, até aos do departamento financeiro, 
passando pelo departamento de pessoal, etc.
A primeira fase do projeto está em pleno funcionamento nas duas 
oficinas, sendo hoje já uma ferramenta fundamental do processo da 
nossa manutenção de qualidade.
No dia 27 de Novembro, em Amsterdão, após decisão de um Júri 
constituído por peritos do grupo e externos, esse software, que 
chamamos VAp e o sistema de gestão de oficinas à sua volta, recebeu 
o mais alto galardão de “EXcElÊNcIA Em ENGENHARIA” do Grupo 
aRRIva.
Orgulhamo-nos de tal reconhecimento porque faz justiça ao excelente 
trabalho desenvolvido pelos nossos colaboradores e, por isso, não 
podíamos deixar de os felicitar nas colunas deste Jornal.
Também porque sendo um Jornal de empresa conseguiu afirmar-se junto 
de clientes, fornecedores, entidades públicas e da região no geral, é uma 
forma de lhe dar a conhecer realidades empresariais que nos permitem 
transmitir-lhe caro leitor a mensagem reforçada de que pode contar com a 
ARRIVA no futuro, como sempre contou.
caro leitor, cliente e amigo,
A si queremos agradecer a sua dedicação e fidelidade à empresa e 
formular votos de um santo Natal e próspero ano de 2014.
Que cada um de nós seja capaz de se lembrar do exemplo de mandela e, 
atuando como ele, colaborar na criação de um mundo melhor!
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Ana Rita Oliveira, António silva, António Varela, carlos 
Oliveira, José correia, José Freitas, manuel Oliveira, 
manuel silva e parcídio castro, foram os colegas que 
tiveram a seu cargo a organização desta confraternização 
em que participaram quase duzentas pessoas.
Ao contrário de todos os anteriores encontros, este 
realizou-se de tarde nas instalações de pinheiro, onde 
todos os participantes começaram a convergir a partir 
cerca das quinze horas.
Além do tempo que se dedica a conversar com amigos, 
alguns que já não se viam desde o ano passado, é 
também oportunidade para se juntarem em mesas a jogar 
às cartas, às damas ou, simplesmente, a aproveitar para 
comer um excelente e variado lanche.
Depois da famosa foto habitual de grupo seguiu-se para a 
Quinta onde seria servido o jantar no decorrer da festa.
A música ficou a cargo do carlos manuel Ferreira que 
vinha com todo o equipamento necessário para encher a 
sala de acordes, que várias vezes motivaram o pézinho 
para a dança.
O jantar foi farto e bem confecionado, tendo culminado ao 
fim da noite com o habitual fogo de artifício e com o corte 
do bolo que celebrou o encontro.
Foram entretanto anunciados os responsáveis pela 
organização da próxima confraternização.
um excelente convívio que reuniu as mais diversas 
gerações de colegas no ativo e reformados que 
convergiram de todas as áreas de serviço onde é possível 
encontrar autocarros da ARRIVA em serviço.
como é habitual ficou já definida a equipa que vai 
organizar a confraternização de 2014: da ARRIVA 
portugal - marco malaínho, Ricardo cunha, carmen 
Amorim, José Daniel lemos, José carlos marques, Rui 
pereira, marco António santos; dos TuF manuel lima; e 
pelos TuG Duarte castro e Tiago carvalho.

ARRIVA em festa
confraternização 2013
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>>> TEXTO DE mARcO ANTÓNIO lINDO

cONFRATERNIzAÇãO ARRIVA 2013
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>>> internacional

Decorreu em Amesterdão, na Holanda, a 
cerimónia de entrega de prémios 2013 mE 
Excellence Awards.
O evento começou cerca das 19H00 com a 
recepção dos convidados, tendo-se seguido um 
jantar seguido do anúncio dos premiados.
Foi assim que, ao longo da noite, se foram 
anunciando os diversos escalões de prémios, 
até que se chegou ao “Engineering Excelence 
Award”, aquele que envolvia a ARRIVA portugal.
Quando o apresentador começou a explicar 
o projeto foi óbvia a grande satisfação dos 
elementos diretamente envolvidos, o Fernando 
cosme e o Filipe pereira, que estavam presentes, 
bem como o sr. manuel Oliveira, managing 
Director da ARRIVA portugal.
“passamos agora para o vencedor da categoria 
mais disputada deste ano - Engineering 
Excellence.
A empresa vencedora deste ano tem um histórico 
sólido na melhoria de processos de engenharia e 
procura sempre distinguir-se numa variedade de 
projetos de engenharia de qualidade.
Ao utilizar um software inovador chamado VAp, 
esta empresa tem vindo a implementar um quadro 
que permite a avaliação e monotorização continua 
para que todos os veículos sejam mantidos 
e assistidos da forma mais eficaz possível – 
permitindo assegurar que estão prontos para 
servir os passageiros.
O sistema VAp é único, pois permite aos 
engenheiros introduzir e ver informação, assim 
como criar uma ligação entre os engenheiros e a 
equipa responsável pelas operações, permitindo 
que todos possam ver, com apenas um clique no 
botão do rato ou num ecrã na oficina, o estado 
de manutenção exato para cada veículo, peças 
disponíveis e prazos. Tem contribuído para a 
melhoria dos serviços, fiabilidade, para uma 
ampla redução dos custos de manutenção e para 
a simplificação da forma como os engenheiros 
trabalham.  
Externamente, o sistema VAp também tem 
atraído o interesse nacional dos meios de 
comunicação especializados e outras partes 
interessadas.    
É um processo de baixo custo que os juízes nesta 
categoria descreveram como sendo inovador 
e facilmente transponível para outras partes 
da ARRIVA a algo com o qual muitos podem 
aprender. A paixão desta equipa de engenharia 
e da empresa para pro em prática e lançar este 
projeto também foi descrita como “primeira 
classe”.
Assim sendo, é com enorme prazer que digo 
que o vencedor este ano do prémio Engineering 
Excellence é a ARRIVA portugal!” ●

mE Excellence Awards 2013

 This year the 2013 mE Excellence Awards 
ceremony was held in Amsterdam, the 
Netherlands. 
The event began at around 7:00 pm with the 
welcoming of the guests, followed by dinner that 
was then followed by the announcement of the 
winners.
That is how, throughout the night, the winners 
of the different categories were announced, 
until it was time to announce the “Engineering 
Excellence Award”, the one that involved ARRIVA 
portugal.
When the presenter began to explain the project 
it was obvious the great satisfaction of the 
people most directly involved in the project, 
Fernando cosme and Filipe pereira, who were 
present, together with mr. manuel Oliveira, 
managing Director of ARRIVA portugal.  
 “I now move onto the winner of this year’s 
closely-fought Engineering Excellence category.
This year’s winning business has a strong 
history of improving engineering processes and 
always looking to excel in a variety of quality 
engineering projects.
using innovative software called VAp, this 
business has implemented a maintenance 
framework which provides continuous evaluation 

and monitoring so all vehicles are maintained 
and serviced as efficiently as possible – 
helping to make sure they are ready to serve 
passengers.
The VAp system is unique as it not only allows 
engineers to input and view information – but it 
has built a bridge between engineers and the 
operations team and ensures everyone can see, 
at the click of a mouse button, or on a screen in 
the workshop, exactly the maintenance situation 
for each vehicle, available parts and timescales.
It has contributed to improved services, 
reliability, a vast reduction of maintenance costs 
and has streamlined the way engineers work.
Externally, the VAp system has also created 
national interest from the specialist media and 
other stakeholders.
It’s a low-cost project which the judges in this 
category described as innovative and easily 
transposable to other parts of ARRIVA and 
something many could learn from.
The passion from this engineering team and the 
business to get the project off the ground and 
launch it, was also described as ‘first class’.
so I am delighted to say that this year’s 
Engineering Excellence winners are ARRIVA 
portugal!”  ●

>>> TEXTO DE sTuART HENRY

TRADuÇãO JOANA mORAIs AlmEIDA
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O VAp – Visual ARRIVA process - é uma ferramenta 
de Gestão Visual, desenvolvida na ARRIVA portugal 
e assente nos seguintes pressupostos: manter uma 
informação dinâmica e acessível, refletindo em cada 
momento a situação real da oficina; disponibilizar 
informação partilhada pelos interessados, integrada 
e tratada, suportando ou facilitando as tomadas de 
decisão, no âmbito do processo de manutenção 
da frota; suportar a interação e articulação com 
outros processos do negócio através da partilha de 
informação. 
Tendo na gestão visual uma das suas características 
principais, o recurso a imagens ou ilustrações, 
constitui a melhor forma de ler as funcionalidades 
disponíveis no VAp.

ENQUADRAMENTO
A reflexão estratégica, cujas origens históricas 
remontam a alguns milhares de anos atrás, focalizada 
então em fins militares (1), é nos dias de hoje uma 
necessidade não só fundamental mas também 
contínua, sobretudo para as empresas e organizações 
que reconhecem o valor de empreender e 
materializar mudanças, como forma de assegurarem 
sustentabilidade e de se manterem competitivas. 
partindo de uma reflexão estratégica, fundamentada 
no diagnóstico que permite a identificação de pontos 
fortes e pontos fracos, orientada para a mudança 
com adoção das melhores práticas (benchmarking) 
e para a identificação da cadeia de valor, foi definido 
e proposto um modelo organizacional, que identifica 
os processos chave de negócio, para alcançar os 
factores que determinam a competitividade e a 
agilidade da empresa, eliminando o “desperdício” (tais 
como perdas de tempo, redundância de ações ou 
realização de tarefas que não geram ou criam valor), 
promovendo a melhoria contínua do desempenho da 
organização.
sendo o negócio o transporte de passageiros 
em autocarros, o processo chave é a Operação, 
entendido como o conjunto de actividades focalizadas 
no fornecimento do serviço de transporte de 
passageiros (de caráter regular – serviço de carreiras, 
ou ocasional – serviço de alugueres), e tendo como 
principais processos de suporte a gestão comercial, 
envolvendo as atividades de planeamento operacional 
dos serviços (horários), da promoção e venda 
de serviços ocasionais e da venda de títulos de 
transporte; o fornecimento do serviço de transporte, 
envolvendo as atividades de escalonamento de 
recursos (viaturas e motoristas), de controlo e 
fiscalização operacionais, de apoio ao cliente e da 
execução efetiva do serviço; e ainda, a gestão da 
manutenção de frota, que constitui o focus principal do 
trabalho descrito neste texto.
(1) “se não nos conhecermos nem ao inimigo 
sucumbiremos em todas as batalhas; se nos 
conhecermos e não conhecermos o inimigo por cada 

Visual ARRIVA process
Gestão Visual

vitória sofreremos uma derrota; se nos conhecermos 
a nós e ao inimigo não temeremos o resultado de uma 
centena de combates.” (sun Tsu – The Art of War)

OBJETIVOS
No fornecimento do serviço de transportes, o core 
business da ARRIVA, a manutenção desempenha 
um papel preponderante na gestão de um conjunto 
de atividades que garantem a disponibilidade dos 
autocarros para a operacionalidade permanente 
da rede. Aumentar o “conhecimento” nos centros 
de competências Oficina e Armazém, através da 
monitorização contínua e permanente das actividades 
aí desenvolvidas e melhorar a qualidade dos 
serviços realizados (de modo contínuo e sustentado), 
constituem os objectivos principais do trabalho 
apresentado.

ABORDAGEM AO PROBLEMA
Através do diagnóstico realizado na Oficina e 
Armazém de peças, foram identificadas várias 
situações que se traduziam em “desperdício” ou 
constituíam constrangimentos à eficiência dos 
processos: áreas de trabalho obstruídas com 
ferramentas e instrumentos de trabalho que não 
ocupavam localizações específicas, inúmeros 
movimentos do pessoal à procura dessas ferramentas 
e instrumentos ou dos colegas de trabalho, trocas 
informais de informação sobre os objetivos e trabalhos 
propostos, registo manual (em suporte de papel) 

das ações realizadas e dos tempos de mão de 
obra associados para posterior registo informático, 
informação disponível quando existente, suportada 
por documentos dispersos de interligação muito 
limitada ou nula. Neste sentido, a abordagem lean 
seguida procurou analisar o modo como se realizava 
cada actividade associada ao serviço de manutenção, 
minimizando o trabalho redundante ou desnecessário, 
as perdas no serviço com paragens, os tempos de 
espera excessivos nos abastecimento, permitindo 
evidenciar os fluxos do processo, tornando mais 
fácil a sua monitorização ou controlo. seguindo 
a metodologia pDcA (plan, Do, check, Act), e 
numa abordagem inicial, foi definido um quadro, 
“dashboard”, com o objetivo de disponibilizar uma 
monitorização permanente do trabalho em curso, com 
gestão visual e uma recolha de dados para avaliação 
contínua dos resultados obtidos, de acordo com os 
indicadores e metas estipuladas.
sendo certo que assegurar processos eficazes 
é muito mais importante do que a introdução de 
qualquer tecnologia, e que esta nem sempre é 
necessária para que a melhoria contínua dos 
processos seja bem sucedida, também é certo 
que em muitas situações, e em particular no 
caso apresentado neste documento, o recurso às 
tecnologias de informação e comunicação constitui 
um catalisador importante para magnificar a eficiência 
dos processos, contribuindo de forma decisiva para os 
resultados obtidos.
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com base no “dashboard” proposto, foi desenvolvida 
uma ferramenta de gestão visual – VAp, em Visual 
Basic sobre uma base de dados ms sQlserver, 
que para além da informação disponibilizada e 
facilmente visível ao utilizador, permite guardar, 
integrar e relacionar um conjunto de informações de 
uma forma intuitiva, ágil e sem criar constrangimentos 
às atividades e tarefas efetivas de uma oficina: a 
manutenção e reparação das viaturas.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
Os chefes de turno ou responsáveis de manutenção 
quando acedem ao “chão da oficina”, têm de imediato 
uma percepção clara dos trabalhos em curso: em 
que pista (ou box) se encontra cada viatura, e em que 
viaturas estão alocados os recursos (colaboradores). 
O registo de alocação passou a ser feito no momento 
em que ocorre (com um simples click na posição 
correspondente do ecrã), em substituição dos 
informais apontamentos em papel, para posterior 
registo informático. simultaneamente é registada 
também a informação dos tempos utilizados em cada 
tipo de intervenção, proporcionando uma qualidade 
muito maior da informação armazenada, facilitando a 
normalização dos procedimentos. Esta informação fica 
assim disponível para ser facilmente consultada, para 
análise e reporting. A melhoria contínua é assegurada 
pela definição e monitorização de um conjunto 
de indicadores, e da sua evolução face às metas 
estabelecidas para acompanhamento e avaliação 
da eficiência dos processos. com estes indicadores 
pretende-se controlar, por exemplo, o número 
máximo de viaturas em manutenção (VOR – Vehicles 
Out of Road), que não acarrete constrangimentos 
operacionais, isto é, que não provoquem falhas nos 
serviços de transporte; ou o número de viaturas 
imobilizadas à espera de peças, de equipas de 
manutenção, ou de serviços externos.
A articulação e a partilha de informação 
interdepartamental constituem outras funcionalidades 
disponibilizadas. Quer através da definição de 
diferentes perfis de utilização, que possibilitam o 
acesso apenas à informação necessária e suficiente 
para cada tipo de utilizador, isto é, de acordo com 
o seu perfil, cada utilizador tem disponível um 
ambiente visual próprio, apenas com a informação 
que necessita para o seu trabalho; quer através do 
envio automático de solicitações ou notificações de 
alguma alteração de estado do processo.
A primeira situação pode ser exemplificada com 
os pedidos de peças da oficina ao armazém, ou 
de pedidos entre armazéns. Neste caso o pedido 
efetuado, aparece imediatamente no posto de 
trabalho associado ao armazém destinatário, para 
que este possa desencadear os procedimentos 
adequados: responder que o pedido será satisfeito, 
ou por exemplo, que a peça não existe em 
armazém, e que deverá ser encomendada ao 
fornecedor. A segunda situação pode ser ilustrada 
através da notificação, via email, com indicação de 
“Viatura pronta” indicando que uma determinada 
viatura terminou a manutenção e se encontra 
disponível para a operação. Esta notificação é 
enviada para os responsáveis de manutenção e de 
controlo operacional, associados área operacional 
da viatura em questão.

para que todas estas funcionalidades estejam 
disponíveis, e se articulem entre si, existe 
necessariamente, uma informação de base 
configurável e integrada, e construída com o 
pressuposto que os processos são dinâmicos, 
e que portanto, pode ser necessária uma rápida 
adequação do VAp a novas solicitações e 
requisitos; ou que o mesmo pode ser utilizado 
para monitorizar várias oficinas. Assim, o VAp 
permite criar e gerir novas oficinas, com um número 
parametrizável de pistas, definir para cada oficina, 
as suas viaturas e o seu plano de manutenção, bem 
como os colaboradores que nela operam e o seu 
plano anual de disponibilidade.

A GESTÃO VISUAL VAP
O VAp é uma ferramenta de Gestão Visual, 
desenvolvida na ARRIVA portugal e assente nos 
seguintes pressupostos: manter uma informação 
dinâmica e acessível, refletindo em cada momento 
a situação real da oficina; disponibilizar informação 
partilhada pelos interessados, integrada e tratada, 
suportando ou facilitando as tomadas de decisão, no 
âmbito do processo de manutenção da frota; suportar 
a interação e articulação com outros processos do 
negócio através da partilha de informação. 
Tendo na gestão visual uma das suas características 
principais, o recurso a imagens ou ilustrações, 
constitui a melhor forma de ler as funcionalidades 
disponíveis no VAp. 

RESULTADOS OBTIDOS E TRABALHO 
FUTURO
Estando o VAp focalizado na monitorização do 
trabalho de manutenção, os resultados mais visíveis 
alcançados dizem respeito, como seria de esperar 
ao desempenho do serviço de manutenção da frota, 
refletindo a evolução desse desempenho, ao longo 
do tempo, numa perspectiva semanal, e expressa por 
dois indicadores: o VOR (max) que mede o número 
máximo de viaturas, que estiverem paradas na 
oficina, para intervenções superiores a 4 horas, isto é, 
intervenções com duração suficiente para impedirem 
ou criarem grandes constrangimentos à sua utilização 
pela escala de serviço; e o VOR (max) mc, que mede 
o número máximo de viaturas paradas na oficina, para 
intervenções superiores a 4 horas, para realizarem 
apenas manutenções curativas (mc), ou seja, 
manutenções não previstas.
pela análise do gráfico, é então possível verificar 
a tendência de melhoria ocorrida desde o início da 
utilização da aplicação, que permitiu a dado, alterar as 
metas de avaliação de performance (de 20 para 16 no 
VOR (max) e de 10 para 8 no VOR (max) mc).
No que diz respeito a novos desafios, pretende-
se desenvolver o VAp, para implementação em 
novas oficinas, de diferentes unidades de negócio 
do grupo ARRIVA, ou mesmo de outras empresas, 
concretizando o rolling out da aplicação.
com base no trabalho desenvolvido, e com os 
resultados alcançados no processo manutenção, o 
VAp pretende envolver agora outros processos da 
gestão operacional, nomeadamente nas atividades de 
escalonamento e controle de serviços, a agendamento 
de serviços ocasionais, e gestão de sinistros. Esta 
evolução exige e prevê o desenvolvimento de um 
módulo de planeamento de custos operacionais (em 

curso) e a integração com a atividade de payroll do 
processo controle de gestão. ●

“The Value of an idea Lies in the using of it”
Thomas Edison

Inovar na manutenção da Frota, agilizando o serviço 
de Transporte de passageiros. A Gestão Visual na 
manutenção preventiva e curativa.
A solução inovadora apresentada sucintamente 
neste texto, tem vindo a ser desenvolvida na ARRIVA 
portugal, desde março de 2011, no âmbito de um 
projeto implementado com metodologias lean, para 
uma melhoria contínua dos processos de negócio e 
reorganização do modelo organizacional da empresa.

ARRIVA VISUAL PROCESS
VISUAL MANAGEMENT
VAp – Visual ARRIVA process – is a Visual 
management tool, developed by ARRIVA portugal 
and based on the following assumptions: to maintain 
dynamic, accessible information, reflecting at all 
times the actual situation of the workshop; to make 
available information shared by stakeholders, 
integrated and processed, providing support 
or facilitating decision making within the fleet 
maintenance process; to support the integration and 
coordination with other business processes through 
information sharing. Being visual management 
one of its main features, the use of images or 
illustrations, is the best way to read the features 
available in VAp.   

FRAMEWORK
The strategic planning, whose historical origins 
date back to some thousand years ago, focused 
then on military purposes (1), it is today a need not 
only essential but also continuous, especially for 
companies and organizations that acknowledge the 
value of undertaking and materializing changes, 
in order to ensure sustainability and remain 
competitive. starting from a strategic reflection, 
based on the diagnosis that allows identifying 
strengths and weaknesses, oriented to change with 
the adoption of best practices (benchmarking) and 
to the identification of the value chain, was defined 
and proposed an organizational model that identifies 
the key business processes to achieve the factors 
that determine competitiveness and business 
agility by eliminating “waste” (such as loss of time, 
redundancy of actions or tasks that do not generate 
or create value), further promoting the continuous 
improvement of the organization’s performance.
Being the business, the transportation of 
passengers on buses, the key process is Operation, 
understood as the set of activities focused on the 
passengers transportation service (regular service 
– bus route, or occasional - rental service), and 
having as main support processes the business 
management, involving the activities of operational 
planning of services (timetables), promotion and 
sale of occasional services and the sale of tickets, 
the supply of transport services involving activities 
of provision of resources (vehicles and drivers), 
operational control and supervision, customer 
service and effective implementation of the service, 
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and also the management of fleet maintenance, 
which is the main focus of the work described in this 
paper.
 (1) “If you know neither the enemy nor yourself, you 
will succumb in every battle; If you know yourself but 
not the enemy, for every victory gained you will also 
suffer a defeat; ‘If you know the enemy and know 
yourself, you need not fear the result of a hundred 
battles.” (sun Tzu – The Art of War)

GOALS
In providing transport services, the core business 
of ARRIVA, maintenance plays a major role in the 
management of a set of activities that ensure the 
availability of buses for the permanent operation 
of the network. To increase the “knowledge” in the 
competence centres Workshop and Warehouse, 
through continuous and ongoing monitoring of 
the activities carried out there and to improve the 
quality of services performed (in a continuous and 
sustained manner), are the main goals of the work 
presented.

APPROACH TO THE PROBLEM
Through the diagnosis carried out by the Workshop 
and parts Warehouse, were identified several 
situations that translated into “waste” or meant 
constraints on efficiency of processes: work areas 
obstructed by tools and work instruments that 
that did not occupy specific locations, several 
movements of workers or colleagues looking for 
these tools and instruments, informal exchanges 
of information on goals and proposed works, 
handwritten record (on paper) of actions taken and 
labour times associated for later computer record, 
information available when existing, supported 
by documents scattered of very limited or no 
interconnection. In this sense, the lean approach 
sought to examine how each activity associated with 
the maintenance service was performed, minimizing 
redundant or unnecessary work, losses in service 
with stops, excessive waiting times in supply, 
making it possible to show the process flows, 
making it easier to monitor or control. Following the 
pDcA methodology (plan, Do, check, Act), and 
in an initial approach, was set a “dashboard” with 
the goal of providing permanent monitoring of the 
ongoing work, with visual management and data 
collection for continuous evaluation of the results 
obtained, according to the indicators and targets 
defined.
Being certain that to ensure effective processes 
is much more important than the introduction of 
any technology, and that the later is not always 
necessary for the continuous improvement of 
processes to be successful, it is also true that 
in many situations, and in particular in the case 
presented in this document, the use of information 
and communication is an important catalyst 
to magnify the efficiency of processes, thus 
contributing decisively for the results obtained.  
Based on the proposed “dashboard” a tool of visual 
management was developed – VAp, in Visual Basic 
on a ms sQl server database that besides the 
information available and easily visible to the user, 
allows saving, integrating and relating information 
in an intuitive, responsive way without creating 

constraints on activities and practical tasks in a 
workshop: the maintenance and repair of vehicles.

KEY FEATURES AND CHARACTERISTICS
When shift leaders or maintenance supervisors 
access the “workshop floor” they have right away 
a clear perception of the ongoing works: in which 
lane (or box) is each vehicle and to which vehicles 
are allocated resources (workers). The allocation 
register is now done at the time it occurs (with a 
simple click on the corresponding position on the 
screen), thus replacing the informal notes on paper 
for a subsequent computer register. simultaneously 
is recorded the information of the times used on 
each type of intervention, providing a much higher 
quality of information stored, making it easier the 
standardization of procedures. This information is 
thus available to be easily accessed for analysis 
and reporting. The continuous improvement is 
ensured by the definition and monitoring of a set of 
indicators and their evolution regarding the goals 
established for monitoring and evaluating process 
efficiency. With this indicator it is intended to control, 
for example, the maximum number of vehicles in 
maintenance (VOR – Vehicles Out of Road), without 
entailing operational constraints, ie that do not result 
in failures in the transport services; or the number of 
vehicles immobilized waiting for parts, maintenance 
teams or external services. 
The interdepartmental coordination and sharing 
of information are some other features available. 
Either by the definition of different user profiles, 
which allow access only to the information 
necessary and sufficient for each type of user, 
ie, according to the user profile, each user has 
available its own visual environment, with only the 
information the user need for his work; or through 
the automatic sending of requests or notification 
of any process status change. The first situation 
can be exemplified by parts orders from the 
workshop o the warehouse, or orders between 
warehouses. In this case the order made, appears 
immediately on the work station associated with 
the destination warehouse, so that the appropriate 
procedures cam be triggered: reply that the request 
will be complied with, or for example, that the 
part is not available in storage and it should be 
ordered from the supplier. The second situation 
can be illustrated by means of a notification, via 
email, indicating “Vehicle Ready” saying that a 
certain vehicle maintenance is finished and it is 
available for operation. This notification is sent 
to the people responsible for maintenance and 
operational control, associated to the operational 
area of the vehicle in question. For all these 
features to be available, and are linked to each 
other, there is of course a configurable, integrated 
basic information and built on th assumption 
that processes are dynamic, and therefore, a 
quick adaptation of the VAp to new requests and 
requirements may be needed, or that it can be 
used to monitor several workshops. Thus, VAp 
allows creating and managing new workshops, 
with a configurable number of tracks, set for each 
workshop , its vehicles and their maintenance plan, 
as well as employees who operate it and its annual 
availability plan.

VAP VISUAL MANAGEMENT  
VAp is a Visual management tool, developed 
in ARRIVA portugal and based on the following 
assumptions: to maintain dynamic and accessible 
information, reflecting at all times the actual situation 
of the workshop; to provide information shared by 
stakeholders, integrated and processed, supporting 
or facilitating decision making within the fleet 
maintenance process; to support interaction and 
collaboration with other business processes through 
information sharing. 
Having in visual management one of its main 
features, the use of images or illustrations, is the 
best way to read the features available in VAp.

RESULTS OBTAINED AND FUTURE WORK
Being VAp focused on the monitoring of 
maintenance work, the most visible results achieved 
relate, as you would expect to the performance 
of the fleet maintenance service, reflecting the 
evolution of that performance, throughout time, in a 
weekly perspective, and expresses two indicators: 
VOR (max) that measures the maximum number of 
vehicles that were stopped in the workshop for more 
than 4 hour interventions, ie interventions that lasted 
long enough to prevent or create major constraints 
to its use by the duty roster; and VOR (max) mc, 
which measures the maximum number of vehicles 
stopped in the workshop for interventions longer 
than 4 hours to carry out only curative maintenance 
(cm), ie unforeseen servicing.
From the analysis of the graphic, it is then possible 
to check the trend of improvement that has occurred 
since the beginning of the use of the application, 
which allowed changing the goals of performance 
evaluation (20 to 16 in VOR (max) and from 10 to 8 
in VOR (max) cm). 
As far as new challenges are concerned, it is our 
intention to develop VAp, for implementation in new 
workshops, different business units of the ARRIVA 
group, or even from other companies, realizing the 
rolling out the application.
Based on the work done and the results achieved 
in the maintenance process, VAp now intends to 
involve other processes of operational management, 
including the scheduling and control of service 
activities, the scheduling of occasional services, 
and claims management. This evolution requires 
and plans the development of a module of planning 
of operational costs (ongoing) and the integration 
with the payroll activity of the management control 
process. ●

“The Value of an idea Lies in the using of it”
Thomas Edison

Innovation in Fleet maintenance, streamlining the 
passenger Transport service. Visual management 
in preventive and curative maintenance.
The innovative solution that is briefly presented 
in this paper has been developed in ARRIVA 
portugal, since march 2011, as part of a project 
implemented with lean methodologies, for the 
continuous improvement of business processes and 
reorganization of the organizational model of the 
company.

TRADuÇãO JOANA mORAIs AlmEIDA
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Novas oficinas ARRIVA
Vila Nova de Famalicão

>>> destaque

Foi com um misto de alegria e emoção que os trabalhadores do sector da 
manutenção da ARRIVA portugal – Transportes, lda., em Vila Nova de 
Famalicão, receberam, no passado dia 21 de Dezembro, os colegas de 
Guimarães nas novas instalações junto à central de camionagem, naquela 
cidade.
Dotada de equipamento moderno, amigo do ambiente e capaz de dar 
uma resposta rápida e eficaz, não só em caso de avaria, mas também na 
manutenção geral do material circulante, com visíveis ganhos em termos de 
comodidade, higiene e segurança, a oficina de Vila Nova de Famalicão encontra-
se a funcionar há cerca de um mês num novo pavilhão, anexo ao edifício do 
centro coordenador de Transportes, construído pela câmara municipal na 
sequência da demolição das antigas instalações, que deram lugar ao parque de 
estacionamento da principal entrada do parque da Devesa.
Depois das instalações de Guimarães, onde a ARRIVA tem a sua sede, que estão 
igualmente equipadas com material de vanguarda, a empresa, numa parceria com 
a câmara municipal de Vila Nova de Famalicão, que assegura estar empenhada 
em desenvolver projetos de mobilidade sustentada, para os quais conta com o 
envolvimento das empresas que operam no concelho, investiu naquela cidade 
criando condições para que os autocarros da área operacional poente, que engloba 
os concelhos de Vila Nova de Famalicão, Barcelos, póvoa de Varzim, Vila do conde, 
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porto, Trofa, etc. possam receber uma 
assistência pronta e eficaz.
Este investimento proporcionou, 
também, melhores condições aos 
profissionais que ali trabalham e que 
quiseram manifestar aos colegas 
de Guimarães e à administração da 
empresa a sua satisfação por isso.
Nesta visita guiada, que se 
iniciou cerca do meio-dia, às 
novas instalações, para além dos 
trabalhadores deste sector e dos 
administradores da ARRIVA portugal, 
estiveram também presentes o anterior 
vereador e a nova vereadora da 

mobilidade da câmara de Famalicão, 
mário passos e sofia Fernandes, 
respectivamente, que seguiram 
com atenção e visível satisfação as 
explicações do Diretor Executivo 
da ARRIVA, manuel Oliveira, sobre 
o funcionamento de cada sector e 
equipamento das oficinas.
Visivelmente satisfeito com o percurso 
que a empresa está a fazer em 
portugal, manuel Oliveira sublinhou 
que, se por qualquer motivo tiver 
que deixar a liderança da mesma, 
tem a certeza ela continuará a 
ser uma referência no sector dos 

transportes, porque tem profissionais 
qualificados e competentes para 
lhe dar continuidade, sustentando a 
sua convicção no reconhecimento 
da administração da ARRIVA 
internacional, que ainda recentemente 
premiou os colaboradores Fernando 
cosme e Filipe pereira por terem 
desenvolvido um programa informático 
de relevante importância para a 
empresa, não só em portugal, mas 
também noutros países.
Fernando Vilaça, responsável pela 
oficina de Famalicão e que, a partir de 
materiais reaproveitados, juntamente 

com os seus colaboradores, 
desenvolveu um “aspirador” amigo 
do ambiente e dos trabalhadores, 
que garante a absorção de poeiras, 
ofereceu ao diretor executivo da 
empresa, manuel Oliveira, em nome 
de todos os trabalhadores da oficina 
de Famalicão, uma placa onde 
lhe manifestam a sua admiração 
e reconhecimento, que o deixou 
emocionado.
No final, seguiu-se um convívio entre 
os trabalhadores e os administradores 
da empresa num restaurante da 
cidade. ●
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Depois da capital Europeia da cultura e cidade 
Europeia do Desporto, Guimarães anunciou a 
candidatura a capital Europeia do Voluntariado 
em 2014. como grande trunfo apresentado estão 
o Banco local de Voluntariado, criado em 2011 
e que já tem quase um milhar de voluntários 
inscritos e muita atividade. são cerca de 60 as 
instituições e associações apoiantes, desde a 
universidade do minho ou o Instituto da Habitação 
e Reabilitação urbana. No passado dia 5, Dia 
Internacional do Voluntariado, Guimarães estava 
entre as candidaturas finalistas, e foi apresentada a 
cidade Europeia do Voluntariado 2014: Barcelona. 
Este concurso é organizado pelo centro Europeu 
de Voluntariado, uma Associação Europeia de 
Organizações de Voluntariado. para 2015 haverá, 
certamente, nova candidatura.
um dos principais objetivos do Banco local de 
Voluntariado (BlV) de Guimarães é promover o 
encontro entre a oferta e a procura de voluntariado. 
para isso, é feita uma gestão interna, por um lado, 
da bolsa de voluntários e, por outro, da bolsa de 
entidades acolhedoras de trabalho de voluntariado, 
propondo-se e facilitando-se o encaminhamento 
dos voluntários para cada uma das entidades 
receptoras, em função do seu perfil, preferências, 
disponibilidade e necessidades.
Dada a afluência significativa de inscrições de 
voluntários e de entidades ao BlV de Guimarães, 
todo este processo de análise e facilitação da 
articulação entre as duas partes envolvidas assume 
um carácter contínuo e dinâmico, que assenta em 
dados que têm que ser constantemente atualizados 
e revistos.
cada encaminhamento é feito de forma 
individualizada, sendo que após uma fase 
inicial de apresentação de uma proposta ao 
voluntário, se realiza um encontro presencial com 
o responsável da entidade em questão, a fim de 
se esclarecerem as funções e características do 
trabalho de voluntariado a ser exercido e de se 
ajustarem horários e outros pormenores. Nesta 
altura é assinado pelo voluntário e pelo responsável 
da instituição um acordo, e todo o processo de 
integração do voluntário é, a partir deste momento, 
supervisionado e monitorizado pela equipa técnica 
do BlV.
No início de 2012 o BlV de Guimarães contava já 
com mais de 100 voluntários e com cerca de 20 
projetos de voluntariado.

O QUE É UM BANCO LOCAL DE 
VOLUNTARIADO
Em 2001, com as comemorações do Ano 
Internacional dos Voluntários, surgiu a necessidade 
da criação de estruturas locais próximas da 
comunidade, que proporcionassem um espaço 
de encontro entre pessoas que manifestam a 
sua vontade em ser voluntárias e organizações 

promotoras de projetos de voluntariado. 
Assim sendo, o conselho Nacional de promoção 
para o Voluntariado (cNpV), enquanto órgão 
colegial constituído por representantes de 
ministérios e de organizações nacionais de 
voluntariado a quem compete, entre outras 
atribuições, a promoção, a organização e a 
qualificação do voluntariado em portugal, deliberou 
a criação destas estruturas, com a designação de 
Bancos locais de Voluntariado (BlV), passando a 
assumir a coordenação da sua implementação e a 
supervisão do seu funcionamento.
Os BlV constituem-se, desta forma, como 
estruturas de proximidade que promovem o 
encontro entre: pessoas que oferecem a sua 
disponibilidade para prestar um conjunto de ações 
de interesse social e comunitário (Voluntários); e 
Entidades públicas ou privadas que promovem 
projetos de voluntariado (Entidades promotoras).
Os BlV têm como principais objectivos: sensibilizar 
e incentivar a prática do voluntariado a favor da 
comunidade; promover o encontro entre a oferta 
e a procura de voluntariado; Formar voluntários e 
agentes institucionais; Divulgar oportunidades de 
voluntariado.

ÁREAS DE VOLUNTARIADO
O exercício de voluntariado deve revestir-se de 
interesse social e comunitário e pode integrar-
se nas seguintes áreas (lei nº 71/98): Ação 
social; Ação cívica; saúde; Educação; ciência 
e cultura; Defesa do património e do ambiente; 
Defesa do consumidor; Emprego e formação 

profissional; Reinserção profissional; proteção civil; 
Desenvolvimento da vida associativa e da economia 
social.

O QUE É UM VOLUNTÁRIO
É um indivíduo que de forma livre, desinteressada 
e responsável se compromete, de acordo com 
as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a 
realizar ações de voluntariado no âmbito de uma 
organização promotora.

O QUE É UMA ENTIDADE PROMOTORA
De acordo com o art.º 20.º e 21.º do Decreto –
lei n.º 389/99, de 30 de setembro, podem ser 
consideradas entidades promotoras:
a) pessoas colectivas de direito público de âmbito 
nacional, regional ou local;
b) pessoas colectivas de utilidade pública 
administrativa;
c) pessoas colectivas de utilidade pública, incluindo 
as instituições particulares de solidariedade social.
podem ainda reunir condições para integrar 
voluntários e coordenar o exercício da sua atividade 
outras organizações, desde que o ministério da 
respectiva tutela considere com interesse as suas 
atividades bem como efetivo e relevante o seu 
funcionamento. ●

O BlV de Guimarães está sedeado nas instalações 
da Divisão de Ação social da câmara municipal de 
Guimarães, e funciona de segunda a sexta-feira, 
das 9:00 às 17:30. contactos: T. 253 421 214 
blv.guimaraes@cm-guimaraes.pt

Banco local 
de Voluntariado

>>> FONTE: HTTp://WWW.cm-GuImARAEs.pT
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zizina moreira trabalha no departamento de desporto e cultura dos serviços de 
ação social da universidade do minho há 14 anos. E cá fora tem sempre outras 
atividades, pois adora colaborar com instituições e sempre que é chamada 
a resposta é, um invariável, sim! “Quando o Vereador me convidou para 
coordenar a bolsa de voluntariado da cidade Europeia do Desporto 2013, não 
pensei duas vezes. Não deve ser o dinheiro que deve mover as pessoas mas 
sim os valores, poder crescer, aprender ensinar..., os afectos que ficam valem 
muito mais!”, garantiu ao ARRIVA Jornal. 
Neste que foi um ano de grande dinamismo ao nível do desporto em 
Guimarães, fomos conhecer melhor zizina, e deixar o testemunho de uma 
grande obra de voluntariado.
 “chegamos, quase ao fim de um dum ano extraordinário para cada um de 
nós, recheado de momentos, emoções e recordando todo o processo, que nos 
fez chegar até aqui, e que a todos ficará marcado nos nossos corações e nas 
nossas vidas. 
Recordamos os mais de 80 eventos, as mais de 2014 integrações e o total de 
20.075 horas de dedicação, louvando a ação altamente meritória de tantos 
voluntários.
Durante este processo tivemos mais de 500 inscrições das quais ficaram 
selecionados 205 voluntários, 92 homens e 113 mulheres, maioritariamente 
jovens muito qualificados e criamos assim 4 Bolsas de Voluntariado Escolar 
(escola santos simões, Escola martins sarmento, Escola secundária das 
Taipas e Instituto superior de Educação de Fafe) .para além disso, destaco 
todo o trabalho realizado pela equipa do BlV, pois foi através deles que foram 
feitas as entrevistas e as formações que certificaram esta bolsa de voluntariado.
Ao longo deste ano de cidade Europeia do Desporto, clarificamos o trabalho 
e  identidade do voluntariado, analisamos as condições do seu exercício, 
formamos voluntários e esboçamos as linhas orientadoras para o futuro. Em 
cada momento, tentamos sempre que fossemos exemplo!
Realço a forma como, todos contribuíram para a sua visibilidade, querendo 
sempre dar mais e melhor e acima de tudo com um sorriso no rosto! sentimos o 
dever cumprido e a emoção que  contribuímos para o lançamento de uma nova 
fase da história do voluntariado desportivo em Guimarães.
A minha última expressão de reconhecimento vai para todos vós voluntários, 
homens e mulheres com uma energia maravilhosa, que me fizeram acreditar 
que vale realmente a pena abraçar sonhos, que um abraço vale mais que mil 
palavras e um sorriso é o elixir para a complementaridade de cada um de nós.
É sobretudo em vós e em todos os voluntários que está o futuro do 
voluntariado. É pela ação de todos que o voluntariado contribuirá́ para o futuro 
da nossa cidade, do nosso país e do mundo. um futuro baseado, cada vez 
mais na afirmação dos valores humanistas da tolerância, da justiça, e da paz.” 
zizina moreira. ●

Bolsa
de Voluntariado
CED 2013

Campo 24 de Agosto | Central Shopping | Porto
t +351 225 899 966 * 911 006 608 * 933 980 172 * 964 778 136

f +351 225 899 985 e-mail: geral@centralhealthclub.com.pt

www.centralhealthclub.com.pt
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A devoção a cristã católica a maria levou a 
uma prática que se tornou universal. consiste 
em usar um objecto que se tornou de culto, 
o Rosário. compõe-se por um conjunto de 
contas num fio ou corrente e obviamente um 
cruxifixo que se usa para apoiar a oração 
simples piedosa a Deus.
louva-se a maria repetindo a saudação do 
anjo 150 vezes, intercalando entre cada 
dezena o pai-nosso e uma breve meditação 
sobre Jesus cristo
Originalmente o Rosário é composto por três 
partes iguais em que cada parte tinha 50 
contas cada uma. Rezando uma destas três 
partes, reza-se o Terço.
Quando o papa João paulo II, em 2002, 
determina por carta Apostólica um Terço mais, 
passamos a ter quatro Terços, sendo cada 
um dedicado a mistérios que se meditam, 
o Doloroso, Glorioso, Gozozo e agora ao 
luminoso.
O desenvolvimento do Rosário acontece 
significativamente entre os séculos XII e 
XVI, mas é realmente com o papa pio V que 
introduz efetivamente o Rosário ao consagrá-
lo pela Bula consueverunt, onde é classificado 
como elemento fulcral na função da devoção 
humana. Este é um culminar transitório neste 
instrumento de devoção que permitiu de uma 
forma concreta exponenciar a dimensão da 

oração da Ave maria cuja difusão entre os 
povos se tinha começado a tornar visível 
cerca do século XII.
O Terço é formado por contas grandes e 
pequenas. Após cada dezena de contas 
pequenas, há uma grande, e assim, cinco 
dezenas. O fio no qual ficam as contas dá 
uma volta, ficando a quinta junto à primeira 
dezena, preparando para iniciar um novo 
terço. 
Antes da contemplação dos mistérios, há 
uma parte inicial constituído por duas contas 
grandes, três pequenas e como já referimos, o 
crucifixo. 

CONTAR ORAÇÕES COM O ROSÁRIO DE 
NOSSA SENHORA 
Antes de dar inicio à oração, “oferece-se” o 
Rosário ou o Terço ao Espírito santo.
segurando a cruz e faz-se o “sinal da cruz” 
e rezando-se o credo, um pai-Nosso e 
três Ave marias, seguido do Glória. Depois 
do Glória pode ser acrescentado algumas 
jaculatórias.
Nas contas grandes, começam-se os mistérios 
com o pai-Nosso. Nas contas pequenas, 
rezam-se as Ave marias. Ao final de cada 
dezena reza-se o Glória. podem-se, também, 
acrescentar jaculatórias entre o Glória e o 
pai-Nosso.  como se sabe as jaculatórias 

Rosário e o Terço

são pequenas orações ou invocações que 
se incluem nas orações, no começo ou 
final dessas, ou no final de cada dezena do 
Rosário.
Reza-se “Ó meu Jesus” e pedir a sua 
intercessão ou a de Nossa senhora, 
eventualmente da santíssima Trindade a que 
o terço se dedica de uma forma por exemplo 
“Divino Espírito santo, tende piedade de nós, 
Nossa senhora Aparecida, rogai por nós, 
santo Expedito, rogai por nós”. Nos terços 
pelas almas do purgatório, reza-se também 
o Requiem e por fim, reza-se a salve Rainha, 
antes da qual é facultativa a Infinitas graças 
vos damos. 
Enquanto se faz a oração, medita-se ou 
contempla-se a passagem do respectivo 
mistério Bíblico. Após o terço, costuma-se 
rezar também uma sequência de invocações 
à Nossa senhora  chamada de “ladainha de 
Nossa senhora”. 
A meditação de cada mistério acha sua base 
na sagrada Escritura, é opcional a leitura do 
trecho que narra o que será contemplado, 
ou a divisão de um ou mais trechos em dez 
pedaços, de forma que seja lido parte a parte 
antes de cada Ave-maria. Na sua maioria, as 
leituras são dos Evangelhos, mas também há 
trechos do Antigo Testamento que ajudam a 
compreender o que se passa na ocasião.
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O masbaha é uma espécie de colar que tem normalmente entre 33 
a 99 contas divididas por nós. 
As contas podem ser de diferentes materiais como madeira, 
marfim, sementes e utiliza-se habitualmente na pratica do dikr ou 
seja, para invocações dirigidas a Alá, o Deus dos Islâmicos. O 
número de suas contas tem relação com os 99 nomes de deus, 
também utilizado para outros tipos de oração islâmica.
Também conhecido como subha, tasbih ou tespih, é também 
utilizado como referência de fé religiosa. Tal como acontece com 
os Rosários cristãos, encontram-se  com facilidade pendurados em 
casa ou até em automóveis, nas motos, quer dizer, próximos de 
quem se reja pela religião muçulmana. O masbaha é um objeto que 
aproxima o devoto do Islão a Allah, permitindo à pessoa  facilitar 
a contagem mais correta de quantas vezes se glorificou Allah, 
repetindo a expressão subhana Allah (louvado seja Deus) ou da 
expressão Al-Hamdulillah (Graças a Deus).
O masbaha serve apenas à pessoa que o tenha como um objeto 
de organização da contagem, não tendo um fundamento Islâmico 
obrigatório ou sequer sacro em si.

masbaha ou misbaha
O Terço Islâmico.

OS MISTÉRIOS
Mistérios Gozosos
- A Anunciação. Fruto do mistério: Anunciação 
do anjo Gabriel a Nossa senhora.
- A Visitação. Fruto do mistério: Nossa 
senhora visita sua prima santa Isabel.
- A Natividade. Fruto do mistério: Nascimento 
do menino Jesus em Belém.
- A Apresentação de Jesus no Templo. 
Apresentação do menino Jesus no Templo e a 
purificação de Nossa senhora.
- O Encontro do menino Jesus no templo. A 
perda e o reencontro do menino Jesus no 
templo, entre os doutores da lei.

Mistérios Luminosos

- O Batismo de Jesus no Jordão. Fruto do 
mistério:O Batismo de Jesus no Rio Jordão.
- As Bodas de caná. Fruto do mistério: O 
milagre das bodas de caná.
- proclamação de Jesus sobre o Reino de Deus. 
- A Transfiguração de Jesus. Fruto do mistério: 
Desejo de santidade.
- A Instituição da Eucaristia. Fruto do mistério: 
Adoração.

Mistérios Dolorosos
- A Agonia no Horto das Oliveiras. Fruto do 
mistério: contrição pelo pecado, uniformidade 
com a vontade de Deus.

- A Flagelação de cristo. Fruto do mistério: 
mortificação, pureza.
- A coroação de Espinhos. Fruto do mistério: 
Desprezo do mundo, coragem.
- O Transporte da cruz. Fruto do mistério: 
paciência.
- A crucificação. Fruto do mistério: A salvação, 
o perdão.

Mistérios Gloriosos
- A Ressurreição. Fruto do mistério: Fé.
- A Ascensão. Fruto do mistério: A esperança e 
o desejo de entrar no paraíso.
- A Vinda do Espírito santo. Fruto do mistério: 
sabedoria divina para conhecer a verdade e 
compartilhar com todos, caridade divina, culto 
ao Espírito santo.
- A Assunção de maria. Fruto do mistério: Graça 
de uma morte feliz, verdadeira devoção a maria.
- A coroação de maria. Fruto do mistério: 
perseverança, confiança na intercessão de maria. ●
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contas de rezar

A santa casa da misericórdia de 
Guimarães tem patente no percurso 
museológico do convento de santo 
António dos capuchos, a exposição 
“contas de Rezar”, de Júlia lourenço, 
professora e investigadora da Escola 
de Engenharia da universidade do 
minho. Esta exposição é parte da 
coleção particular de Júlia lourenço, 
iniciada em 1993 após a oferta de um 
terço icónico, o do primeiro presidente 
da Junta de Freguesia do pinhão, 
homem visionário e dedicado ao 
desenvolvimento do Douro. 
Ao longo da sua carreira na 
universidade do minho, a 
colecionadora visitou vários países, 
tendo adquirido diversos exemplares 
de valor artístico. O espólio evoluiu 
nos últimos dez anos para exemplares 
de vários materiais, mais ou menos 
nobres, de períodos temporais mais 
ou menos recuados.
Do conjunto de 230 elementos 
coleccionados há vários terços 
católicos do século XIX, bem como 

um “japa mala” budista com trabalho 
em semente, no qual, segundo o 
perito de arte mário zagalo, “o artesão 
esculpiu a matéria orgânica, recriando 
e metamorfoseando o objecto-
semente em algo completamente 
novo, mas o tipo de composição 
iconográfica das contas assemelha-se 
bastante à das lacas do século XIX”. 
As datações das diversas peças ainda 
necessitam de validação, no entanto 
um dos terços pode ter cerca de 500 
anos. Há ainda outro exemplar, de 
marfim, também confirmado pelo 
famoso geólogo Bernardo Reis, que 
pode ser anterior ao século XIX. 
O ARRIVA Jornal foi visitar a 
exposição, tendo por anfitriã manuela 
cunha. Ficamos a saber que a 
exposição “contas de Rezar” foi 
proposta pela colecionadora, Júlia 
lourenço, visto que ela queria muito 
mostrar ao público as peças pelo 
valor que representam, e como ela 
trabalha de perto com a provedora da 
misericórdia de Guimarães, acabaram 

por se conjugar as duas vontades. A 
exposição encerra no a 13 de maio.
“As exposições vão variando, há 
duas pequenas salas de exposição 
e um percurso museológico que 
vai acompanhando este edifício, 
que tem uma história incrível, as 
pessoas podem visitar a igreja, a 
sacristia, o claustro, piso térreo do 
antigo hospital, a antiga sala de 
farmácia... Venham visitar, é um 
edifício que todos conhecem mas 
não reconhecem. Antes funcionava 
como hospital, e é conhecido ainda 
pelo edifício do hospital velho, desde 
há cinco anos que tem muita coisa 
para ver, é um espaço onde se pode 
passar um momento muito agradável.” 
salientou manuela cunha ao ARRIVA 
Jornal.
O museu está aberto todos os dias da 
semana, das 9H00 às 17H00, exceto 
véspera e dia de Natal, ano novo e 
páscoa. A entrada custa dois Euros 
por pessoa, as crianças não pagam e 
os jovens têm desconto. ●

>>> TEXTO DE mARIA HElENA DuARTE
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Santuário de Nossa Senhora 
da Peneda recebe os Bispos da  
Província Eclesiástica de Braga

Garfe
A Aldeia dos presépios

De ano para ano, Garfe confirma-se 
cada vez mais como a verdadeira 
“Aldeia dos presépios”, pois desde o 
Natal de 2002 que se têm construído 
muitos e encantadores presépios por 
todos os lugares da freguesia.
A 15 de dezembro, último, foi 
inaugurada a 12ª edição da “Aldeia 
dos presépios”. uma vez mais, Garfe 
encheu-se de presépios e, assim, 
toda a freguesia se transformou num 
só e verdadeiro presépio.
Os muitos presépios vão estar na 
maior parte dos locais habituais, 
bem como em algumas instituições 
da freguesia, tais como: o centro 

social e paroquial; a sede do 
Rancho Folclórico; e a Escola EB1/
JI, no lugar de salgueiros. uma vez 
mais não haverá concurso, porque 
esse não faz falta para motivar 
as pessoas que trabalham nos 
presépios com tanta vontade, com 
tanto querer, e com uma enorme 
dedicação a esta causa e à freguesia 
de Garfe.
É que os presépios de Garfe são, 
sem dúvida, uma enorme prova de 
amor ao Natal e a Garfe. sem este 
amor não seria possível concretizar 
ao longo de 12 anos uma atividade 
que dá imenso trabalho. mas, 

felizmente, que ainda há pessoas 
nos diversos lugares e Instituições 
que são possuidoras dessa enorme 
riqueza. parabéns por isso a todos 
que voltaram a concretizar tão 
maravilhosa iniciativa.
Além destas admiráveis peças, 
realizou-se no dia 15 de dezembro, 
na avenida padre manuel da cunha, 
uma dramatização sobre o Natal 
de hoje,  pela secção cultural da 
câmara municipal da póvoa de 
lanhoso, e que levou muita gente 
a Garfe. Ninguém quis perder este 
momento.
Nas noites de todos os sábados, até 

ao final desta edição, há animações 
culturais. Há também uma Feira de 
Natal, que no primeiro dia aconteceu 
na Avenida padre manuel da 
cunha e depois, nos outros dias, 
particularmente aos fins-de-semana, 
nas instalações da AmI, com vários 
produtos da terra e de artesanato 
regional, não esquecendo a filigrana. 
Vamos, assim, enriquecendo, de ano 
para ano, esta iniciativa.  
Tudo se preparou em pormenor para 
que a 12ª edição de Garfe como 
“Aldeia dos presépios” fosse um 
marco muito importante no Natal de 
2013. 
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HÁ MAIS DE 25 ANOS QUE 
ESCREVE. COMO NASCEU ESSA 
PAIXÃO?
A paixão de escrever nasceu 
juntamente com a paixão de ler. cedo, 
nos bancos da escola, desde a 1ª 
classe, senti um enorme entusiasmo 
pela leitura, nomeadamente, pela 
literatura em verso. 
Adorava ler e recitar os autores de 
então - António Nobre, Afonso lopes 
Vieira, Tomás Ribeiro, António correia de 
Oliveira, Bocage (a raposa e as uvas 2ª 
classe) maria lúcia (o destino da árvore) 
Guerra Junqueiro, João de Deus, pedro 
Dinis, simões Dias), entre tantos outros, 
que aprendi a gostar e a ler em voz 
alta, para todos os alunos, a mando da 
professora. A partir dessa altura, o gosto 
foi-se apurando cada vez mais.

CHAMAM-LHE A “POETISA DE 
AROSA”. ENTRE OS VÁRIOS 
ESTILOS DE ESCRITA, É NA 
POESIA QUE SE REENCONTRA? 
“poetisa de Arosa”, porque nunca usei 
pseudónimo e, como meu nome não 
é nada sonante, a imprensa - rádios 
e jornais -  optaram por unir o género 
literário, à freguesia. Daí, o, “poetisa de 
Arosa”, 
A poesia é uma literatura “doce”, tem 
musicalidade, fala-nos a cantar, toca-
nos/me a alma, o coração. permite-me 
ser Eu, “livre”, pelo menos, na forma 
de me expressar. Ninguém me proíbe 
os pensamentos! É na poesia que 
tento reencontrar-me. sempre fui uma 
sonhadora por Natureza. O “Bem” e o 
“Belo” sempre me fascinaram, assim 
como, o menos belo. 
O sonho permite-nos altos “voos”. 
Trepar ás árvores, caminhar nas 
nuvens, abraçar o oceano, tocar o céu, 
alcançar o infinito… isso é possível, 
se tivermos o Dom de querer e saber 
sonhar. O mais importante que tudo, 
é conciliar o sonho com a realidade, o 
que não é fácil. por isso eu escrevo no 
meu último livro «pétalas de meu ser» 
algo que termina assim: 
“Quisera viver no sonho
sem nunca vir acordar
a realidade é medonha
não me quero assustar”…

PARTILHE CONNOSCO OS 
MOMENTOS MARCANTES NA 
SUA VIDA...

Os leitores que me conhecem, sabem 
que trabalho desde os nove anos 
de idade. Aos treze, iniciei a minha 
actividade profissional, como operária 
têxtil, a qual exerci durante mais de 
30 anos. pelo meio, nunca havia 
esquecido o dia em terminei a escola 
primária (antiga 4ª classe) e chorei 
porque queria continuar a estudar, mas 
não havia dinheiro para tal. 
A minha ilusão de criança, adolescente, 
aliada à minha forma de olhar o mundo 
e tudo o que nos rodeia, e, procurar ver 
tudo com “olhos de ver”, fez com que eu 
começasse a divagar, pronunciando em 
voz alta, palavras, frases sem sentido. 
uns chamavam-me louca, outros, 
serviam-se dessa minha “loucura” para 
os ajudar; desde escrever cartas de 
amor, para as colegas de trabalho, a 
cartas de mães de famílias que tinham 
o marido ou filhos no estrangeiro. 
Alguém, um dia pediu-me para guardar 
tudo o que escrevia, com, ou sem 
sentido. Fizeram-me prometer que o 
faria. Assim comecei a juntar meus 
rabiscos. 
A certa altura, alguém pediu os meus 
cadernos e, muito gentilmente, levaram 
os manuscritos a uma editora no 
porto. Nascendo em seguida, o meu 
primeiro livro: “Ondas de palavras”. Foi 
a primeira de muitas surpresas que se 
seguiram. Desde a publicação do meu 
primeiro livro eu fui sempre incentivada, 
apoiada e acarinhada. Tanto pela 
Imprensa como por pessoas anónimas.
Já agora aproveito para agradecer aqui 
ao presidente da ARRIVA portugal que, 
desde o primeiro momento, em que 
soube do meu percurso de vida, logo 
manifestou seu agrado, contribuindo 
com seu generoso apoio para que, eu 
pudesse continuar com a publicação 
dos meus livros. um bem haja para 
ele e outras pessoas que, de formas 
diferentes, sempre me apoiaram. 
lembro quando, aos 49 anos de 
idade, entrei para a Faculdade de 
Filosofia, universidade católica de 
Braga, onde, juntamente com jovens 
de 20 anos, fiz a minha licenciatura 
em “Estudos Artísticos e culturais”. A 
18 de maio de 2005, os professores e 
colegas de curso quiseram prestar-me 
homenagem, que muito me emocionou 
e honrou.  Em 24 de Junho, do mesmo 
ano, também, a c. m. de Guimarães me 
condecorou com a medalha de mérito 

cultural. A c. m. da póvoa de lanhoso 
prestou-me Homenagem, no dia em 
que se comemorou pela primeira vez 
o Dia um do concelho, que se festeja 
a 25 de setembro, tendo sido, até à 
data, a única personalidade pública a 
merecer esse galardão. Recebi mais 
prémios e distinções em portugal e até 
na Galiza. 
Tudo isto, aliado aos quase 30 anos de 
escrita, sem dúvida que tem marcado 
a minha vida, pela positiva. cada livro 
que apresento, é sempre mais um 
motivo de emoção, de regozijo… 

DE QUE “FALAM” OS SEUS 
POEMAS? 
O tema central da minha obra é sem 
dúvida o Amor. “canto” o Amor de 
todas as formas, cores e sons. Amor 
amante, amor de mãe, de irmãos, pais, 
família, amigos. Amor à vida, pela vida. 
Amor pela Natureza, pela brisa, pelos 
pássaros. pela andorinha, o canto do 
rouxinol, a água que desliza de pedra 
em pedra, sem rumo, em busca de um 
local onde possa estacionar. Amor pelo 
mar, o vale, o verde dos pinhais… os 
insectos mais insignificantes, ao animal 
mais robusto e feroz. Amor, quando 
contemplo as mãos enrugadas de um 
velhinho, quando reparo no sorriso que 
esbanja sem querer… amor… amor… 
amor. É sem dúvida o tema que mais 
abordo. 
mas, o Amor que canto, também se 
reveste de agressividade, quando as 
injustiças me ferem a alma, mesmo que 
não sejam dirigidas a mim. Quando 
“grito” a opressão, a desigualdade, 
a fome, a desunião. mesmo, nesses 
poemas, aos quais chamo, poesia de 
Intervenção, eu abordo o amor. É pela 
força do Amor que eu escrevo alguns 

“palavras!
são de ouro as palavras
Que escrevo a cada dia
cada uma... uma toada
Desta minha sinfonia.”

m. Amélia Fernandes,
in pétalas do meu ser.

poemas mais agressivos. Eu? Eu  não 
sou só Amor! mas é pela força do Amor, 
que me revolto e escrevo algo menos 
melodioso.

SE TIVESSE PODERES 
MÁGICOS, O QUE MUDARIA?
Eu só queria voltar a ser criança. 
mesmo com fome de pão, descalça, 
remendada, eu só queria poder 
ser aquela criança traquina, alegre, 
sorridente, que trepava ás arvores, 
rolava no chão, e até com as pedras 
falava…
Respondendo num sentido mais 
prático:
Ai!!! Tanta coisa para fazer! Tanta 
fome para matar! Tantos corpos 
para agasalhar. Tanta guerra para 
transformar em paz… tanta tristeza 
para transformar em alegria, em 
sorrisos, gargalhadas… Os bens 
materiais nunca me “falaram” ao 
coração. se tenho um tecto que me 
abriga, uma cama em que me posso 
deitar, repousar, dormir tranquila, nunca 
ambicionei muito mais. 
contudo, o que eu faria se tivesse 
poderes mágicos, era transformar este 
mundo num mundo melhor. um mundo 
de paz, alegria, harmonia. mas isso, 
nem os mágicos conseguem fazer.  ● 

M. Amélia Fernandes
“poetisa de Arosa” em entrevista



>>> P | 19 Nº 35  >>> 2013/14 | DEZEMBRO • JANEIRO

>>> TEXTO DE mARcO ANTÓNIO lINDO>>> música

Janeiras ou Reisadas

A adoração dos Reis magos canta-
se por todo o país sendo conhecida 
como Janeiras ou Reisadas, 
dependendo da região a forma 
mais popular utilizada. No norte de 
portugal também se lhes chama Reis 
Velhos e na Galiza Reis Galegos.
Há influências também no Brasil 
onde são chamadas de Reisado ou 
Folia de Reis que se canta entre 
24 de dezembro e 6 de janeiro. Foi 
obviamente levado para lá pelos 
portugueses. canta-se o nascimento 
de Jesus e louva-se os donos 
das casas. Além de cantada, esta 
mensagem também se dança.
De uma forma geral este período 
celebra-se até 7 ou 8 de janeiro.
Tudo isto estava na sequência 
normal de uma vida que recomeçava 
num novo ano, em que janeiro era 
o primeiro mês por causa de Jano, 
o Deus que tinha aberto as portas 

do céu para a vida terrena. A ele se 
deve o nome janeiro no calendário. 
Tradicionalmente depois dos Reis, 
voltava-se à agricultura, tratando as 
terras para as plantações de inverno. 
Aproveitava-se também para tratar 
do vinho que se tinha feito.
Hoje em dia ainda se cantam 
as Janeiras, especialmente em 
aldeias, lugares ou vilas, ou em 
lugares mesmo que urbanos onde 
a tradição ainda seja assegurada. 
cantam-nas homens ou mulheres, 
usando instrumentos diversos. 
mais habitualmente encontramos 
concertinas, cavaquinhos, violas e 
até flautas; na Galiza cheguei a ver 
gaitas de foles.
Há imensas sub variantes mas as 
que me parecem mais engraçadas 
são aquelas em que à chegada a 
uma casa se canta uma quadra 
de poema. Depois o dono da casa 

convida os cantores ou “Reiseiros” 
para entrar e oferece-lhes de 
beber, uns pedacinhos de presunto, 
enchidos ou queijo.
se a “oferta” não é boa ou farta 
então os “convidados” param por 
pouco tempo e aproveitam para 
oferecer mais umas quadras, desta 
vez menos bonitas que as anteriores. 
se a recepção foi boa, fica-se por 
agradecimentos formais, delicados.
Os cânticos de Natal, são 
normalmente suspensos dando lugar 
às Reisadas ou Janeiras.
Em alguns locais os Reis não 
vinham só nesta forma. Eram 
antecedidos por uma festa teatral, 
normalmente realizada no adro da 
Igreja local. Esta peça começava a 
ensaiar-se logo após as colheitas 
e obviamente retratava o percurso 
dos Reis magos e o nascimento do 
menino Jesus. ●

“Os magos ofereceram três presentes 
ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra, 
cujo significado e simbolismo espiritual é, 
juntamente com a própria visitação dos 
magos, ser um resumo do evangelho 
e da fé cristã, embora existam outras 
especulações respeito do significado das 
dádivas dadas por eles. O ouro pode 
representar a realeza (além providência 
divina para sua futura fuga ao Egito, 
quando Herodes mandaria matar todos 
os meninos até dois anos de idade de 
Belém). O incenso pode representar a 
fé, pois o incenso é usado nos templos 
para simbolizar a oração que chega a 
Deus assim como a fumaça sobe ao céu 
(salmos 141:2). A mirra, resina antisséptica 
usada em embalsamamentos desde o 
Egito antigo, nos remete ao gênero da 
morte de Jesus, o martírio, sendo que um 
composto de mirra e aloés foi usado no 
embalsamamento de Jesus (João 19:39-
40), sendo que estudos no sudário de 
Turim encontraram estes produtos.

PUB
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>>> artes 

A vida é feita de escolhas: importantes, irrisórias, sérias, insignificantes, 
inteligentes, irresponsáveis... 
sempre que surgem problemas, ou mais que um caminho a seguir, é 
necessário fazê-las. Qualquer que seja a opção tomada, o caminho do destino 
muda radicalmente. Tanto o sucesso como a derrota podem ser decididos 
através de meras escolhas. sendo assim, o nosso presente é o resultado 
de uma imensidão de escolhas que foram tomadas desde que os primeiros 
hominídeos se organizaram socialmente no continente africano. Nesses 
3 milhões de anos, toda e qualquer opção tomada foi-o tendo em causa o 
benefício que traria a um ou mais indivíduos, procurando ser sempre a melhor 
alternativa, a mais correta. Foi assim que o pequeno Yoichi se tornou num dos 
mais adorados e queridos animadores da História da animação japonesa e até 
mesmo mundial.
Quando ainda andava na escola primária, a sua mãe mostrou-lhe um 
folioscópio com desenhos um pouco toscos. A “magia” proporcionada por algo 
tão simples ficara-lhe, desde então, gravada na memória de forma indelével. 
Nos anos seguintes, começou a interessar-se cada vez mais pelo desenho e 
pela pintura, não sendo as severas reguadas da mãe sempre que tirava más 
notas por passar as aulas a desenhar, que o fariam mudar de ideias. Nos 

finais dos anos 50, assim que terminou o liceu, os pais deram-lhe a hipótese 
de frequentar uma universidade pública. Era um mundo completamente 
novo, onde as pessoas encaravam as artes com seriedade e já davam 
reconhecimento ao recente e ainda pouco conhecido estilo manga (banda 
desenhada japonesa). Ele sonhava ser como o professor orientador que teve: 
um artista conceituado e respeitado. No entanto, sempre que ele e os colegas 
procuravam trabalho na área, nada aparecia. um pouco como nos dias de 
hoje...
Kotabe achava que a animação japonesa era apenas razoável, todavia, quando 
viu a primeira longa metragem dos estúdios Toei Doga co. (atual Toei Animation 
co.) ficou maravilhado. A Toei é responsável por animações como calimero, 
Dragon Ball, sailor moon e Digimon. Assim que esta empresa começou a 
recrutar, Kotabe tentou a sua sorte. Foi um dos 30 artistas em quem a Toei 
apostou e durante o seu percurso conheceu Hayao miyazaki e Isao Takahata. 
Tinha o sonho de começar a criar uma animação desde raiz, mas a Toei estava 
mais interessada em lucrar e procurava mangas populares para adaptar ao 
formato de animação, procurando maximizar lucros, minimizando riscos.
Após 12 anos a trabalhar para a Toei, Kotabe, miyazaki e Takahata foram 
convidados para um projeto promissor e aliciante. A zuiyo Enterprises (atual 
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Nippon Animation) estava a adaptar para o formato 
televisivo um conto suíço da autoria de Johanna 
spyri. Na altura, ninguém diria que Heidi ia ser um 
sucesso à escala mundial, mas a verdade é que 
aconteceu. com um orçamento curto, que mal 
dava para fazer uma sucessão de frames fluida, 
Kotabe ficou acordado durante noites consecutivas 
para que o trabalho ficasse feito e as personagens 
que ele tinha criado ganhassem vida. são aquelas 
alturas em que nós, criativos, nos perguntamos 
porque é que um dia tem somente umas efémeras 
24 horas.
Kotabe Yoichi estava a ficar cansado do mundo 
da animação: era um ciclo que não mudava nem 
renovava. Até que, certo dia, um dos 30 colegas 
que entrou com ele na Toei decidiu convidá-lo para 
um café e perguntou-lhe se não estaria interessado 
em trabalhar numa empresa diferente. Hiroshi 
Ikeda estava interessado em receber conselhos 
sobre animação e Kotabe planeava ficar pela 

Nintendo durante 1 ou 2 anos. Acabou por ficar 
durante 21, tal foi a envolvência no trabalho! Foi 
pedido a Kotabe para que ajudasse na animação 
de um videojogo: Yume Kojo: Doki Doki panic foi 
o resultado desta parceria que, mais tarde, viria a 
servir de base para o famoso super mario Bros. 
2. Foi então que Kotabe foi envolvido no maior 
projeto desde o seu primeiro dia na Nintendo: 
supervisionar, criar e conceber modelos 3D de 
151 criaturas para videojogos. pokémon stadium 
e pokémon snap foram dois dos primeiros jogos 
de pokémon para a Nintendo 64 e Kotabe esteve 
envolvido na animação dos movimentos dos 
personagens.
Neste momento, Kotabe Yoichi já não está 
na Nintendo e encontra-se a fazer projetos 
independentes. Há dois anos, tive a única e 
esplendida oportunidade de conhecer este senhor 
da cultura japonesa. Tem uma maneira muito 
própria de estar, sempre pronto a responder a 

qualquer pergunta, por muitas vezes que já tenha 
sido respondida ao longo da sua carreira. sempre 
com muita paciência e calma, mas também com 
gosto e orgulho pelo que atingiu na vida, não fosse 
ele o pai de muitas personagens que fazem parte 
do nosso imaginário. senti que estava a falar com 
um génio e quase tinha medo de ouvir as suas 
respostas por achar que iam ser complexas, apenas 
perceptíveis por outros génios. No entanto, ele 
nunca se esqueceu do folioscópio da sua mãe: a 
magia reside na simplicidade.
se tivesse desistido da universidade, se não tivesse 
concorrido para a Toei, se não tivesse aceitado 
trabalhar com Hayao miyazaki e Isao Takahata, se 
não tivesse ido ao café com Hiroshi Ikeda, muito 
provavelmente também este artigo não existiria. 
Graças às escolhas de vida de Kotabe Yoichi é que 
a História da animação japonesa tem outra cor. 
Assim como as nossas vidas.
Arigatou gozaimasu, Kotabe-sama. ●

>>> TEXTO ANA BEATRIz VARElA
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>>> solidariedade

A Associação de Apoio à criança 
(AAc) é uma Ipss, sem fins 
lucrativos, e de superior interesse 
social (DR nº 32 de 07 de Fev. de 
2003). Foi constituída, em 2001, 
na cidade de Guimarães, tendo por 
objecto o acolhimento temporário 
de crianças, vítimas de maus tratos, 
negligência ou abandono. É uma 
missão de primordial importância e de 
utilidade social inquestionável e, cada 
vez mais, com sentido de urgência. 
Assim, a sua atividade permanente, 
procura sempre o bem estar das 
crianças e ajuda a definir o seu 
projeto de vida.
para a realização deste sonho 
conta com a solidariedade de toda a 
comunidade, empresas e particulares, 
porque todos sabemos que o “melhor 
do mundo são as crianças”. 
O centro de Acolhimento 
Temporário iniciou atividade em 
2005, funcionando em instalações 
provisórias. mas, desde Janeiro de 
2007, que ganhou uma casa nova,  
num edifício recuperado para o 
efeito, em pleno centro Histórico, 
património da Humanidade. com 

caSa Da cRIaNÇa 

“Casa é o lugar
onde mora o coração”

capacidade para 18 crianças, a casa 
foi inaugurada no dia 19 de Novembro 
de 2006 pelo senhor ministro do 
Trabalho e da solidariedade social. 
As crianças ganharam uma nova 
casa, bonita, confortável e luminosa, 
com um excelente jardim para as suas 
brincadeiras. 
Em maio de 2010 a Associação de 
Apoio à criança decidiu denominar 
a sede atual casa da criança. 
Efetivamente, conforme declarou a 
presidente da instituição, a casa não 
é da associação, mas sobretudo das 
crianças.
para suportar os custos elevados 
do seu funcionamento permanente, 
para além do apoio da segurança 
social, cujo valor não chega a atingir 
metade das despesas globais, a AAc 
precisa da quotização dos sócios 
e da generosidade dos amigos e 
empresas. 
Habitualmente a casa da criança 
de Guimarães acolhe em média 
20 crianças e atualmente tem 19 
residentes, quando o ARRIVA Jornal 
visitou o espaço, a mais nova tinha 
somente sete dias e tinha acabado de 
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chegar. Na sua curta vida já acolheu 138 crianças, 
destas 42 regressaram à família biológica, 75 foram 
encaminhadas para a adoção e  encontraram um 
novo lar e um novo colo de que tanto careciam. 
como reconhecimento do trabalho desenvolvido 
pela direção e por outros voluntários e pela equipa 
de profissionais que, diariamente, ali trabalham com 
dedicação e empenho, foi atribuído à Associação 
de Apoio à criança o estatuto de Instituição de 
Emergência Infantil. 
por tudo isto e, sobretudo, para que os meninos 
e meninas possam continuar a crescer felizes a 
casa da criança precisa, também, da amizade e 
generosidade de todos, seja através do voluntariado 
e/ou donativos.

MISSÃO: “PROTEGER OS DIREITOS DA 
CRIANÇA”
A equipa da casa da criança, composta por 21 
elementos e o apoio fundamental de voluntariado. 
Funciona 24 sobre 24 horas, ao longo de todos 
os meses do ano, sábados, domingos e feriados 
pelo que implica a existência de um quadro 
de pessoal permanente que é constituído por: 
Técnicos superiores - Assistente social, psicóloga e 
Educadora de Infância, que pautam o seu trabalho 
em estreita colaboração com a segurança social, 
comissões de proteção de crianças e Jovens em 
Risco e Tribunais; Técnicos administrativos, que 
realizam tarefas de administração da instituição, 
nas áreas dos recursos humanos, contabilidade 
e logística; Auxiliares de educação, auxiliares 
de limpeza, cozinheira e vigilantes noturnos, 
imprescindíveis para o regular funcionamento da 
casa.
O modelo de funcionamento, adota também o 
voluntariado como um contributo relevante para o 
bom funcionamento da casa, tendo em conta os 
diversos perfis e experiências dos voluntários. É 
uma atividade traduzida numa relação solidária, 

de forma livre, mas legal e necessariamente 
organizada. As principais áreas em que o 
voluntariado presta serviços são: berçário, creche, 
tarefas de apoio à casa, terapias e piscina.
Esta equipa rege-se pelos seguintes valores:
Dignidade: contribuir para reparar e devolver a 
dignidade à criança acolhida;
Inclusão: criar condições para que a criança se 
sinta em “casa”, neste período transitório;
sensibilidade: compreender as necessidades 
biopsicossociais da criança e cuidar através do 
afecto;
Respeito: Respeitar a individualidade da criança;
solidariedade: Apoiar o trabalho solidário entre 
todos os colaboradores, transmitindo estes valores 
às crianças.
partindo da máxima que “todas as crianças 
têm direito a uma família”, sendo o ambiente 
institucional um mal necessário, um ponto de 
viragem no seu regresso à família, biológica ou de 
adoção, a casa da criança centra os esforços na 
qualidade dos serviços prestados às crianças, a 
par do acompanhamento dos seus processos de 
promoção e proteção.
Tudo se faz para que nada falte às crianças. 
“procuramos fomentar um conjunto de atividades 
com vista a dar resposta às necessidades das 
crianças - promoção do desenvolvimento pessoal, 
social, educacional e afectivo, permitindo o estímulo 
de competências e a elevação da autoestima. 
Nunca esquecemos que o princípio fundamental 
no acolhimento são os afectos e o que temos no 
colo, não é um caso ou um processo, é a simples 
mas também complexa vida de uma criança. um 
dos grandes objetivos é, efetivamente, construir 
um futuro feliz para as crianças que nos são 
confiadas.”  

AJUDE A CASA DA CRIANÇA
para ajudar as crianças, contribuindo para que 

nunca nada lhes falte, pode:
Fazer um donativo: por transferência bancária para 
a conta da Associação de Apoio à criança com o 
NIB: 0035.0363.0009.9924330.94 – cGD. Neste 
caso envie o comprovativo da transferência e a 
sua morada completa para que lhe seja remetido 
o recibo. se desejar também pode fazer o seu 
donativo através de cheque, à ordem de Associação 
de Apoio à criança.
Torne-se Associado: a partir de 20,00€/ Ano. 
Encontra aqui, nestas páginas do ARRIVA Jornal, o 
formulário para aderir. 
Oferta de bens essenciais:  leites adaptados, papas 
e fraldas - dado que o número de crianças e idades 
são muito diversos, o ideal é entrar em contacto 
com a casa da criança para saber quais são as 
necessidades mais urgentes.
Vacinação: caso queira comparticipar no custo das 
vacinas.
parcerias, eventos de angariação de fundos e 
outras ações de solidariedade: contacte a casa da 
criança para avaliar a sugestão e a possibilidade de 
a tornar realidade.
Fazer compras na loja solidária: na Rua Rainha 
Dona maria II, perto do largo da Oliveira, existe 
uma loja solidária, onde estão à venda roupas, 
calçado, brinquedos... resultado de donativos de 
empresas e cujo valor reverte integralmente para a 
casa da criança. ●

cONTacTOS
Rua de santa maria n.º 44
Oliveira do castelo ,
4800-443 Guimarães
T. +351 253 433 320
T. +351 961 374 803
Email geral@casadacrianca.pt
www.casadacrianca.pt
www.facebook.com/AaccasaDacrianca

>>> TEXTO WWW.cAsADAcRIANcA.pT
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O corpo humano possui um sistema 
termorregulador que tem a função de controlar a 
temperatura corporal interior, mantendo-a entre 
os 36,5ºc e os 37,5ºc, para que a temperatura do 
coração, do cérebro e de outros órgãos centrais não 
desçam mais de 2ºc. 
Fora dos limites constantes de temperatura corporal 
interior (36,5ºc – 37,5ºc) são desencadeados, pelo 
hipotálamo, mecanismos de resposta que permitem 
controlar e manter uma temperatura interior estável.
O sistema sensorial do corpo reconhece quando 
este se encontra exposto ao frio, fazendo com 
que os receptores da pele respondam de forma 
imediata. se a resposta for insuficiente para 
manter a temperatura interior do corpo normal, os 
receptores no cérebro registam uma descida na 
temperatura provocando uma sensação adicional 
de frio. 
Em ambientes frios, a temperatura interna do 
corpo não desce mais do que 1 a 2ºc abaixo da 
temperatura normal do corpo porque este tem a 
capacidade de se adaptar a condições menos 
favoráveis. Em períodos de frio intenso dependendo 
da severidade das condições ambientais 
(temperatura, vento e humidade) e sem a proteção 
adequada, o corpo não consegue compensar a 
perda de calor, e a sua temperatura interna desce.
para sobreviver e permanecer ativo em ambientes 
frios, a perda constante de calor tem que ser 
contrabalançada pela produção de uma quantidade 
igual de calor. 
O corpo humano perde calor para o meio através 
do contacto com objetos, por radiação, por 
convecção e por evaporação, e mantém o seu 
balanço de calor aumentando a sua produção 
através do metabolismo celular e ativando os 
mecanismos de retenção de calor (diminuição da 
corrente sanguínea superficial). Fatores importantes 
para a produção de calor incluem a ingestão de 
alimentos e a atividade física enquanto a retenção 
de calor pode ser assegurada pelo uso de vestuário 
apropriado.
se continuar a exposição ao frio intenso e houver 
uma queda brusca da temperatura corporal, as 
terminações nervosas detetam a baixa temperatura 
e, imediatamente o organismo começa a realizar 
a vasoconstrição periférica dos vasos sanguíneos, 
principalmente dos da pele, com o objetivo de 
diminuir a perda do calor e estabilizar a temperatura 
interna. O principal efeito que resulta desta situação 
é que o sangue deixa de transportar calor do interior 
do corpo para a sua superfície, fazendo com que a 
pele e os tecidos subcutâneos arrefeçam.
À medida que o corpo arrefece, a segunda forma 
de retenção de calor no corpo ocorre através dos 
calafrios, que consistem numa contração aleatória 

>>> saúde

involuntária das fibras musculares superficiais, o 
que vai aumentar a produção de calor. uma pessoa 
em repouso, ao tremer de forma intensa, pode 
multiplicar por três ou quatro vezes a sua produção 
de calor metabólico e aumentar a temperatura 
corporal interior em cerca de 0,5ºc.
Nos casos, em que é perdida maior quantidade de 
calor do que aquela que os processos combinados 
de produção de calor e mecanismos de retenção de 
calor podem gerar, a temperatura interna do corpo 
pode descer abaixo dos 35ºc. 
por outro lado, o volume de sangue tem que 
ser reduzido para prevenir uma sobrecarga na 
circulação com a quantidade de sangue que foi 
deslocado da pele. Desta forma, os fluidos são 
perdidos do sangue para os tecidos, os quais vão 
remover o excesso de volume, deixando o sangue 
mais concentrado e mais suscetível de formar 
coágulos, podendo levar à ocorrência de ataques 
do coração ou acidentes vasculares cerebrais 
(AVc).
À medida que a humidade do corpo é perdida 
através de vários processos de evaporação, o 
volume total de líquidos existentes no corpo é 
reduzido, o que pode levar à desidratação. Este 
decréscimo no nível de fluidos torna o corpo 
mais suscetível à hipotermia e outras doenças 
provocadas pelo frio.
para além das temperaturas baixas, os fatores que 
mais contribuem para o agravamento de situações 
provocadas pelo frio são a exposição ao vento e à 
humidade relativa do ar. 
O vento é um fator importante que aumenta a 
suscetibilidade do indivíduo à hipotermia devido 
à sua capacidade de causar perda de calor por 
convecção e evaporação. 
A humidade relativa do ar provoca um efeito 
prejudicial ao corpo em ambientes frios em função 
da perda de calor do corpo. A água é 25 a 30 vezes 
mais condutiva de calor do que o ar, isto é, qualquer 
indivíduo em contacto com a humidade pode perder 
de 25 a 30 vezes mais calor do corpo do que se o 
ambiente estivesse seco.
primeiramente, o frio afeta as extremidades do 
corpo, como sejam as mãos e os pés que têm uma 
temperatura inferior à temperatura interior do corpo, 
têm uma maior superfície na relação área/volume e 
porque é mais provável estarem em contacto com 
superfícies frias do que as outras partes do corpo. 
Além disso, o corpo conserva o calor protegendo os 
órgãos internos e portanto reduzindo a circulação 
do sangue nas extremidades. 
A forma mais severa de lesão provocada pelo frio 
é a hipotermia que resulta da excessiva perda 
de calor do corpo e da consequente descida da 
temperatura corporal interior. ●

>>> ANA luIsA cOElHO, IN DGs – FRIO

RECOMENDAçÕES

Em situações de frio intenso são produzidas 
alterações no organismo que facilitam o 
aparecimento de doenças como a gripe, a 
pneumonia, a bronquite e o agravamento das 
doenças crónicas, nomeadamente, das cardíacas 
e das respiratórias. Alterações no comportamento 
social na época invernal, propiciando 
aglomerações em locais fechados, contribuem 
ainda para a difusão de determinadas doenças 
infeciosas.
por outro lado, podem ocorrer certos efeitos 
indiretos do frio na saúde resultantes de 
acidentes rodoviários e quedas devido ao 
gelo, incêndios e intoxicações por monóxido 
de carbono provocados pelo uso incorreto 
ou mau funcionamento dos equipamentos de 
aquecimento.
A duração e magnitude do período de frio intenso 
são fatores que contribuem para o impacto 
verificado na saúde. são ainda relevantes 
as características térmicas e de isolamento 
dos edifícios assim como os comportamentos 
individuais e coletivos de autoproteção. 

INFORMAçãO ADICIONAL
- mantenha-se atento aos avisos das Autoridades 
de saúde, do Instituto português do mar e da 
Atmosfera e da Autoridade Nacional de proteção 
civil. 
- Em caso de emergência ligue o 112
- para mais informações ligue para a linha saúde 
24 - 808 24 24 24
 
As pessoas mais vulneráveis ao frio são as 
crianças; idosos; doentes crónicos, principalmente 
com problemas respiratórios e cardiovasculares; 
os sem-abrigo;
pessoas cuja habitação tenha mau isolamento 
térmico.

proteja-se! use várias camadas de roupa 
adequadas à temperatura ambiente;
proteja as extremidades do corpo (use luvas, 
gorro, meias quentes e cachecol);
ingira bebidas e alimentos quentes.

como reagimos
ao frio?
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Vale a pena conhecer melhor o modo como 
se realiza a nossa digestão dos alimentos 
que ingerimos, perceber o que pode interferir 
neste processo e compreender porque certos 
alimentos nos fazem muito melhor do que 
outros. Isto, porque nem tudo o que ingerimos 
e digerimos produz as mesmas reações no 
organismo.
O processo de digestão começa com a 
ingestão dos alimentos, mastigação e o 
processamento digestivo dos mesmos. É 
fundamental conhecer os vários passos para 
que possamos fazer as opções certas no 
momento de planear as refeições.

DIGESTÃO PASSO A PASSO
O início do processo digestivo começa na boca, 
com a mastigação. A trituração e humidificação 
do alimento, (com o auxílio da saliva) 
transforma-o em bolo alimentar. É nesta etapa 
do processo que se inicia a quebra do amido, 
um tipo de açúcar (carboidratos). 
A faringe (pequeno tubo comum ao aparelho 
digestivo e respiratório) está junta a ossos e 
cartilagens que auxiliam na deglutição (ato de 
engolir). 
Depois de passar pela faringe, o alimento 
desloca-se por um tubo alongado e muscular 
chamado esófago. O bolo alimentar é 
empurrado pelo esófago por meio dos 
movimentos peristálticos, que nada mais são 
que contrações musculares. 
Ao final do esôfago encontra-se o estômago, 
o órgão mais popular quando o assunto 
é digestão, que tem formato de bolsa. No 
estômago começa a quebra das proteínas e 
das gorduras. 
logo depois do estômago, está a porção 
duodenal do intestino delgado. No intestino 
delgado é continuada a quebra das proteínas 
e carboidratos, além da absorção dos mesmos 
pelo organismo. Na sequência dos órgãos, 
o intestino delgado é seguido do intestino 
grosso. Nele é feita a boa parte da absorção 
da água que existe nos alimentos. É também 
no intestino grosso que o bolo alimentar vai se 
transformando em fezes, que é todo o material 
não absorvido pelo organismo e que será 
eliminado. 
chegamos ao final do processo digestivo: 
depois do intestino grosso, as fezes passam 
pelo reto, um canal que se abre no ânus, 
orifício por onde as fezes serão eliminadas. 

Melhorar a digestão
>>> TEXTO DE mARIA HElENA DuARTE>>> viver melhor

O QUE INTERFERE NA DIGESTÃO
Na hora das refeições é necessário compreender 
melhor a importância dos fatores extrínsecos e 
intrínsecos que interferem na digestão.
Os fatores extrínsecos são aqueles de 
natureza externa ao nosso organismo, como 
a concentração de cada nutriente em cada 
alimento. Neste caso, influencia qual o tipo de 
alimento bem como a forma de preparação do 
mesmo. 
Já os fatores intrínsecos dizem respeito à 
capacidade digestiva bem como de absorção 
do organismo que varia de indivíduo para 
indivíduo. Ou seja, depende do organismo 
da pessoa saber que fatores interferirão no 
planeamento alimentar da mesma.
Os alimentos chegam ao estômago de forma 
lenta. levando em consideração o facto de 
que os alimentos passaram pela saliva, que 
possui pH próximo ao neutro, e chegam 
até o estômago, que possui pH ácido, bem 
como a velocidade com que os alimentos 
chegam, percebemos que o mais correto é 
uma deglutição lenta a fim de que não haja 
um grande desequilíbrio no estômago, tanto 
a nível de volume de alimentos, quanto a 
nível de pH. É por isso que é recomendável 
que se mastiguem bem os alimentos antes 
de os engolir: isso ajuda a ptialina (presente 
na saliva) a agir por mais tempo sobre os 
alimentos, bem como a reduzir a velocidade 
com que eles chegam ao estômago, 
permitindo-lhe agir por mais tempo sobre os 
mesmos.
muitos dos nutrientes de moléculas mais 
complexas, maiores, somente concluem sua 
digestão no intestino delgado (e algumas no 
intestino grosso, por meio da fermentação 
que lá ocorre devido à flora intestinal). Desta 
forma, os alimentos ricos nesses tipos de 
nutrientes (os famosos “alimentos pesados”) 

levam mais tempo para realizar a digestão, o 
que pode provocar desconforto em pessoas 
que possuam o organismo mais sensível. 
Além disso, o consumo de alimentos mais 
pesados (como os que contêm gordura) 
à noite pode levar à insónia ou outros 
problemas que atrapalhem uma boa noite de 
descanso. 
por outro lado, alimentos leves proporcionam 
uma digestão mais fácil e, muitas vezes, 
são ricos em fibras, ajudando a regular o 
funcionamento do intestino. Desta forma, 
procure optar por refeições mais leves, 
pois elas podem ajudar muito na melhoria 
da digestão. Frutas, verduras e legumes 
(principalmente quando frescos) são 
excelentes opções.
uma vez que seu organismo precisa 
funcionar no seu próprio ritmo para fazer 
a digestão corretamente, a prática de 
exercícios físicos logo após as refeições não 
é de todo recomendada.  

DICAS PARA FAZER UMA BOA DIGESTÃO
 1. mastigue bem os alimentos antes de os 
engolir. Reserve sempre um horário para comer 
com calma e, preferencialmente, num ambiente 
tranquilo;
2. Não fique muito tempo de estômago vazio. 
caso fique mais de quatro horas sem comer, 
prepare um lanche saudável ou coma fruta;
3. Evite deitar-se depois das refeições;
4. Abuse das frutas, verduras e 
legumes. Evite alimentos com gordura e 
condimentados;
5. Tome medicamentos somente com 
orientação médica;
6. Evite ingerir bebidas alcoólicas de 
estômago vazio e quando beber, opte por 
vinho, bebendo com moderação;
7. Evite beber líquidos às refeições. ●
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espumante e ao seu 
produtor. A perda 
da espuma resulta 
num vinho sem gás, 
com perda de suas 
características. para 
abrir um espumante 
de maneira eficiente 
deve-se retirar a 
cápsula, abrir e retirar 
a armação, mantendo 
sempre o dedo polegar 
na parte superior da rolha 
e girar a garrafa até sentir 
o deslizamento da rolha. Deixa-
se o gás escapar lentamente, 
evitando o estampido e 
conservando desta 
forma uma grande 
quantidade de 
gás dissolvido no 
vinho.

CONSERVAÇÃO 
DO VINHO 
EM GARRAFAS 
ABERTAS
Quando não é possível 
beber todo o conteúdo da 
garrafa pode-se guardá-lo, 
em geral, durante um ou dois 
dias no frigorífico. A garrafa 
deve ser fechada com a rolha de 
cortiça ou com uma rolha especial 
de borracha colocada através de um 
dispositivo que se retira o ar entre 
o líquido e a rolha, provocando-se 
vácuo.
 
COPOS
características básicas:
1. Tamanho: variável de acordo 
com o tipo de vinho
2. material: vidro ou cristal liso, sem 
nada que impeça a avaliação visual
3. cor: sempre incolor
4. Haste: em geral alta, evitando-
se o calor da mão e o consequente 
aquecimento do líquido.
5. Formato: o formato do copo é importante 
e extremamente variável, havendo correlação 

com a região e tipo de vinho. Os copos 
oficiais de degustação ou I.s.O. 

(International standart Organization) 
são de paredes levemente curvas, 
boca com menor diâmetro que seu 
corpo e haste longa. para os vinhos 
espumantes temos a tulipa ou flute, 
que é estreita e comprida. Neste, 
coloca-se em evidência a trajetória 
e o tamanho das bolhinhas. ●

A natureza ajudou, fez-se uma boa vindima, 
lotes perfeitos que depois de vinificados 
resultaram em bons vinhos. Até aqui tudo 
normal. chega, finalmente o momento em que a 
garrafa tem de ser aberta! 
A arte do serviço do vinho enriquece a 
degustação, destacando as melhores 
qualidades. se tudo estiver perfeito, será 
certamente uma prova fantástica.

TEMPERATURAS
Brancos e Rosés
Espumantes: 5ºc 
Brancos Doces: 6ºc 
champagnes: 8ºc 
Brancos secos leves: 9ºc 
Brancos secos corpo médio: 12ºc 
Brancos secos Encorpados: 14ºc 
Rosés: 9 a 10ºc 
Tintos
Tintos leves: 12ºc 
Tintos de corpo médio: 13 a 14ºc 
Vinho do porto, madeira: 14ºc 
chianti, zinfandel: 16ºc 
pinot Noir da Borgonha:16ºc 
Grandes Tintos, Bordeaux, Tintos encorpados: 
17 a 18ºc 

SACA-ROLHAS
um bom saca-rolhas apresenta uma espiral 
de aço longa, fina, aberta e com mecanismo 
de alavanca para ajudar a deslizar a rolha. 
A espiral deve ser arredondada para 
não fragmentar a rolha ao ser retirada, 
principalmente em vinhos de guarda. Nos casos 
em que a rolha se fragmenta, tentamos penetrar 
no restante da rolha que está no gargalo com a 
haste do saca-rolhas em diagonal, puxando-a 
muito devagar. caso isto não seja possível 
utiliza-se um saca-rolhas de lâminas paralelas 
ou introduz-se o restante da rolha e passa-
se o vinho para outro recipiente, em geral um 
decanter, através de um filtro.

ABERTURA DE GARRAFAS DE 
ESPUMANTES
O acto de agitar a garrafa de espumante 
e retirar a rolha provocando estampido e 
atingindo todos ao seu redor com espuma pode 
ser traduzido como um momento de alegria, 
porém isto significa desrespeito ao vinho 

O serviço de vinhos

>>> vinhos

A arte do serviço do vinho 
enriquece a degustação

>>> TEXTO DE mARIAl HElENA DuARTE
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seja responsável, beba com moderação

BURMESTER
PORTO VINTAGE 2011
45,00 €  
sOGEVINus   

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 magnífico.

AS NOSSAS SUGESTÕES

pROVADOs E clAssIFIcADOs
pElA REVIsTA pAIXãO pElO VINHO

seja responsável, beba com moderação

VINTAGE 2011
2011 foi uma ano climaticamente perfeito no Douro. 
um inverno e uma primavera secos, sem chuva, 
mas com temperaturas amenas, uma chuvada 
preciosa no princípio de agosto, com este mês a 
debitar muito calor, que a vinha gosta, no início de 
setembro mais umas gotas de água, suficientes 
para espevitar as uvas e aí estava a vindima com 
uvas fantásticas, cheias de equilíbrio, sãs, no ponto 
de maturação. 
O resultado, dois anos mais tarde, ou seja, agora, 
em 2013, é uma declaração de ano Vintage feita 
solenemente pelo IVDp, com Vinhos do porto de 
altíssima qualidade. 
Na verdade, parece que este Vintage 2011 poderá 
ser um dos melhores de sempre, podendo mesmo vir 
a superar o 2007, o que é difícil, tal a sua qualidade. 

Agora que os vinhos já foram todos provados e 
engarrafados, os próximos meses vão, certamente, 
confirmar o patamar superior onde estes Vintage 
deverão ser guardados. 
Este inverno vai  ser atravessado na companhia 
destes vinhos excepcionais, poderosos, cheios 
de cor, elegantes e surpreendentes. precisam de 
repousar algum tempo em garrafa, mas vão dar 
aos apreciadores muitos momentos de prazer, nos 
próximos meses e daqui a muitos anos, para quem 
tiver o privilégio de os poder provar então.
Deixamos algumas notas de prova, resultado da 
apreciação do painel de provadores da revista 
paixão pelo Vinho. 
Faça as suas escolhas e beba-os desde já, ou 
guarde-os mais alguns anos, não se irá arrepender! ●

S.J. – QUINTA DE SãO É
PORTO VINTAGE 2011
32,50 €  
QuINTA DE sãO JOsÉ    

COR: Vermelho retinto, escuto e opaco.
AROMA: Floral intenso, frutado com 
destaque para os frutos do bosque e 
pretos, notas de cacau, especiarias e 
fumo. muito harmonioso e complexo.
SABOR: Tem taninos seguros e 
redondos, boa frescura, fruta intensa e 
rica, chocolate preto, excelente volume, 
deixa um final potente.

DUORUM
PORTO VINTAGE 2011
70,00 €  
DuORum VINHOs    

COR: Opaco, de grande intensidade, com 
nuances violáceas.
AROMA: persistente e exuberante; notas 
florais, mirtilos, cereja muito madura, 
compota.
SABOR: untuoso, macio, envolvente, 
excelente frescura, taninos intensos que 
lhe conferem longevidade, mantém o 
perfil aromático, termina persistente e 
muito elegante.

GRAHAM`S
PORTO VINTAGE 2011
70,00 €  
sYmINGTON FAmIlY EsTATEs    

COR: Vermelho muito intenso, retinto, 
opaco.
AROMA: Exuberante; intenso em 
frutos pretos muito maduros, notas de 
pastelaria, chá, floral, suave fumo.
SABOR: Acidez vibrante, muito elegante, 
fruta sedutora, belo volume, taninos 
sedosos, complexo, termina prolongado 
e cativante.

QUINTA DO PÉGO
PORTO VINTAGE 2011
32,00 €  
QuINTA DO pÉGO    

COR: Rubi definido, límpido.
AROMA: Intenso em compota de 
morango e geleia de frutos vermelhos, 
elegantes nuances florais, toque de pinho.
SABOR: macio, envolvente, frutado, com 
frescura cativante, taninos sedosos mas 
firmes, equilibrado. Termina prolongado e 
promissor.

RAMOS PINTO
PORTO VINTAGE 2011
50,00 €  
RAmOs pINTO    

COR: Rubi intenso, denso.
AROMA: Intenso em fruta compotada 
(morangos, ginjas, framboesas, mirtilos), 
flores, chocolate e baunilha.
SABOR: Gordo, com bela acidez, taninos 
firmes mas macios, mantém o perfil 
aromático, deixa um final ligeiramente 
especiado, cativante e prolongado.

S.J. – QUINTA DE SãO JOSÉ

>>> WWW.FAcEBOOK.cOm/REVIsTApAIXAOpElOVINHO
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Romã
Amiga da saúde!

DICA
No momento da compra escolha 
as frutas íntegras, maduras e 
sem danos aparentes. A polpa 
e sementes de romã devem 
ser consumidas imediatamente 
após a exposição das mesmas 
ao ambiente para que não perca 
as propriedades. E se costuma 
deitar fora a casca, lembre-se que, 
mesmo com um gosto amargo 
e adstringente, pode triturá-la 
e juntar aos sumos, saladas de 
frutas ou aos iogurtes, tornando 
a sua alimentação ainda mais 
saudável.

A romã é um fruto milenar e, desde 
sempre, associado a crenças e mitos. 
Na Grécia era comum as mulheres 
consumirem romã em eventos 
religiosos para evocar a fertilidade, 
era também utilizada como oferenda 
a diversos deuses, por acreditarem 
que ela teria sido plantada pela 
deusa da beleza e do amor, Afrodite. 
Outro exemplo vem da china, onde 
se via a romã como fonte e símbolo 
da longevidade. Já para os judeus, 
esta fruta simbolizava a esperança 
de que o Ano Novo seria melhor do 
que o anterior. para os romanos era 
um símbolo da ordem e riqueza. E 
entre os plebeus a romã simbolizava 
o amor, união, paixão e casamento. 
Ainda hoje algumas destas crenças 
são mantidas. 
Há dois tipos de romãs mais 
comuns: a amarela e a vermelha. A 
amarela possui grande quantidade 
de sementes e uma pequena parte 
carnosa, são mais fáceis de plantar 
em casa. A romã vermelha, é de 
uma variedade originária do canadá, 
apresenta pequenas quantidades de 
sementes envoltas em uma grossa 

camada carnosa, é menos comum e 
mais cara.
Esta fruta tem um sabor ligeiramente 
ácido é ótima em qualquer 
circunstância, para comer separando 
as sementes ou esmagando-as para 
obter sumo, este deve ser bebido 
imediatamente ou usado como 
complemento para as suas saladas de 
frutas, por exemplo. 

ANTIOXIDANTES E NÃO SÓ!
As suas propriedades têm inspirado 
investigadores e os últimos 
estudos dizem ser possuidora de 
compostos que atuam no processo 
de cicatrização e de compostos 
antioxidantes naturais que previnem o 
envelhecimento precoce, mostrando 
que a romã pode potencializar 
os processos anti-inflamatórios 
e antimicrobianos do organismo, 
diminuir o risco de doenças cardíacas 
e até mesmo atuar na prevenção de 
cancro, principalmente da próstata. 
A polpa e a semente são ricas em 
antioxidantes, mas é na casca 
da romã que estão as maiores 
quantidades. Estes antioxidantes 

atuam no combate aos radicais livres, 
que causam envelhecimento precoce, 
flacidez da pele, celulite, perda da 
elasticidade, rugas, e potenciam 
a proteção das células contra a 
ação dos raios solares, previnem 
as manchas na pele causadas 
pelo sol, por exemplo. Estudos 
recentes revelaram que a romã pode 
apresentar teores de compostos 
antioxidantes até três vezes maiores 
que aqueles encontrados no chá 
verde e, até, no vinho tinto, sendo 
responsáveis por evitar a oxidação do 
lDl (o “mau” colesterol), prevenindo 
enfartes e derrames. 
Já as sementes, por conterem 
vitamina A, são eficientes nos 
tratamentos de complicações 
oculares, como a conjuntivite. 
Há indícios de que a polpa tem a 
capacidade de inibir o crescimento de 
células tumorais, devido à presença de 
substâncias anticancerígenas (que são 
as responsáveis pela cor avermelhada).
Também os taninos, bem presentes 
na romã, pela sua adstringência 
diminuem a secreção da mucosa, 
combatendo a diarreia e a disenteria.● 

>>> TEXTO mARIA HElENA DuARTE >>> sabores

pouco 
lembrada por 
muitos, a romã 
é um fruto 
rico e muito 
importante 
para a nossa 
saúde... 
Desfrute dele 
sempre que 
possa!
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>>> receitas irresistíveis

INGREDIENTES
1 chávena de arroz selvagem 
2 chávenas de água
1 fio de azeite 
75g de amêndoas picadas
1 romã
100g de damascos secos e picados
sal ou flor de sal q.b. 

SALADA DE ARROZ SELVAGEM

PREPARAçãO
Num tacho ponha a água, tempere com o azeite, sal e deixe ferver. Adicione o arroz 
e deixe cozinhar, em baixa temperatura, até que o arroz absorva toda a água. Nesse 
momento retire e tempere a gosto. Transfira o arroz para um prato de servir e junte-lhe 
as amêndoas, bagos de romã e pedacinhos de damasco seco. Envolva bem e sirva 
morno ou frio.

BOLO DE ROMã E KIWI

INGREDIENTES
Para a panna cotta branca:
6 gr de gelatina em folha
250 ml de creme de leite fresco
60 gr de açúcar granulado fino
Para a gelatina de romã:
6 gr de gelatina em folha
60 g de açúcar granulado fino
200 ml de sumo de romã 

PANNA COTTA COM ROMã

PREPARAçãO
Para a panna cotta: coloque a gelatina num recipiente com água fria por 10 minutos, 
depois escorra bem a água. Numa panelinha derreta a gelatina a baixa temperatura, 
mexendo sempre. Depois leve faça o creme de leite fresco, junte o açúcar, a baixa 
temperatura, misturando para dissolver. Quando começar a ferver, retire, acrescente a 
gelatina e mexa energicamente. coloque a panna cotta em 4 formas e deixe endurecer 
no frigorifico, enquanto isso prepare a gelatina de romã.
Para a gelatina de romã: coloque a gelatina em água fria por 10 minutos. leve ao fogo 
(baixo) o sumo de romã com o açúcar, mexendo para dissolver, quando começar a ferver 
una a gelatina e mexa energicamente para derrete-la. Distribua a gelatina sobre a panna 
cotta e recoloque no frigorifico por umas 3 horas.

INGREDIENTES
1/4 chávena quinoa vermelha
2 chávenas folhas de espinafre tenrinhas
amêndoa laminada q.b.
requeijão ou feta q.b.
1/2 romã (só os bagos)
sal q.b.
2 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de sumo de limão
1 colher (chá) de mel
1/2 colher (chá) mostarda de Dijon

SALADA DE QUINOA, ESPINAFRES E ROMã

PREPARAçãO
cozer a quinoa no dobro de água, durante 10 minutos, com o tacho tapado. Aguardar 2 
minutos e com um garfo separá-la e colocar para uma tacinha, deixando arrefecer. Enquanto 
a quinoa coze, tostar as amêndoas laminadas numa sertã, até dourarem e libertarem aromas. 
colocar os espinafres lavados no prato, a quinoa, e salpicar com o requeijão esfarelado, as 
amêndoas tostadas e os bagos de romã. preparar o molho misturando o azeite, limão, mel e 
mostarda. Adicionar sal a gosto. Temperar a salada com o molho só na hora de servir.





INGREDIENTES
4 kiwis
1/2 romã
4 ovos
8 c. sopa de açúcar
1dl de leite
5 c. sopa de farinha
5 c. sopa de farinha maizena
1 c. chá de fermento em pó

PREPARAçãO
Descasque e reduza os kiwis a puré. Bata as gemas com o açúcar, até obter uma 
mistura esbranquiçada. Adicione o puré de kiwi, o leite, a farinha e o fermento e bata 
muito bem.
Junte as claras em castelo, envolva e junte os bagos de romã. Deite em forma sem 
buraco, untada com manteiga e polvilhada de farinha. leve ao forno cerca de 25 
minutos.
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Basta andar pela rua para nos apercebermos da existência de numerosos 
ginásios com a oferta de pilates. mas, afinal, que método de exercício físico é 
este?
Estávamos na década de 10, período de três grandes acontecimentos que 
marcaram a história do mundo. A I Guerra mundial (1914-1918), a Revolução 
Russa da qual resultou a instituição do regime comunista naquele país, e o 
naufrágio do paquete Titanic na sua viagem inaugural. por cá, a 5 de Outubro 
de 1910, era proclamada a República. É também na mudança do século 
XIX para o século XX que o mundo passa a ver o automóvel como meio de 
transporte e a rádio como suporte de comunicação de massas. Esta época 
representa ainda um período de mudança nas artes plásticas, na filosofia e na 
religião. Em relação aos estilos de vida, desde o século XIX que se assiste a 
uma revalorização das atividades corporais e ao desenvolvimento da educação 
física como uma atividades sistemática e generalizada 
É neste contexto que, em 1920, o alemão Joseph Hubertus pilates (1880-1967) 
inventa o método pilates, que, em síntese, consiste na arte de trabalhar o 
corpo. 
Joseph pilates em criança sofria de raquitismo, asma e febre reumática. 
Receando que a sua vida ficasse confinada a uma cadeira de rodas, começou 
a estudar anatomia, fisiologia e medicina oriental. O objectivo de Joseph pilates 
era, diariamente, dar mais um passo para superar as suas limitações físicas. 
O resultado não podia ter sido melhor. Ainda jovem tornou-se mergulhador e 
ginasta. E tão bem sucedido foi nos seus esforços que, em 1912, quando se 
mudou da Alemanha para Inglaterra, começou a ganhar a vida como pugilista e 
artista de circo. 
No início da I Grande Guerra esteve em lancaster e, posteriormente, na 
Ilha de man, no mar da Irlanda, onde trabalhou como enfermeiro. Através do 
seu empenho em conhecer as causas das suas patologias desenvolveu um 
conjunto de exercícios apropriados à sua situação. No total, criou cerca de 
meio milhar de exercícios físicos que foram indispensáveis para ele poder 
desfrutar de uma vida duradoura e ao mesmo tempo saudável. Além disso, 
também concebeu os aparelhos destinados aos exercícios com a marca 
pilates. Os primeiros destes equipamentos foram construídos com partes dos 
amortecedores de carros alemães utilizados durante a I Guerra mundial. 
Após o final da guerra, Joseph pilates regressou à Alemanha, 
mais especificamente a Hamburgo, onde permaneceu até 
1926. mas com a Europa destruída e em crise, 
Joseph Hubertus preferiu emigrar. parte 
então para os EuA e fixa-se em Nova 
Iorque, tendo como objectivo melhorar 
e aperfeiçoar as suas máquinas de 
exercícios e o seu método. E, claro, 
expandir e impor o método que 
recebeu o seu nome. O êxito não 
tardou a bater à sua porta, tendo 
trabalhado com bailarinos e gente 
famosa do mundo da música e do 
cinema. Deste modo, o método 
pilates rapidamente se popularizou 
nos EuA. presentemente, é 
praticado por milhões de adeptos 
em todo o mundo. 

pilates fortalece
corpo e mente

>>> em forma

para Joseph pilates não existia um método de treino padrão. A cada indivíduo 
deve ser ministrado um treino de acordo com o seu caso específico. Na 
verdade, Joseph pilates defendia que cada caso é um caso, e como tal deve 
ser tratado individualmente. De certo modo, o método que criou tem tantas 
variantes quantos os praticantes. 
O objectivo deste método é fortalecer os músculos do “core”, ou seja, os 
músculos que suportam o nosso tronco. Aliado à definição e ao fortalecimento 
do nosso corpo, o pilates permite ainda encontrar o ponto de equilíbrio físico e 
emocional da pessoa.
Quem já tiver tido oportunidade de praticar yoga ou artes marciais, quando 
experimenta o pilates encontrará algumas semelhanças e pontos comuns 
com aquelas modalidades. portanto, não se pode dizer que Joseph pilates 
foi o criador exclusivo de um método de treino inteiramente original. soube, 
no entanto, adaptar-se às condicionantes da sua vida e, felizmente para 
muitos prat icantes dos dias de hoje, aprendeu com 
outras disciplinas, incorporando alguns desses 
ensinamentos no seu próprio método. 
Tal como no yoga, nas artes marciais ou 
na meditação, também no pilates não 
há só uma fórmula, mas sim várias 
f ó r m u l a s ,  a d a p t a d a s a casos 
concretos. mas há um 
denominador comum a 
todas: o corpo em equilíbrio 
com a mente e a mente em 
equilíbrio com o corpo. ●

>>> TEXTO DE JOãO EspADA VIEIRA
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BALANÇA | 27.09 a 22.10
Amor: chamará a atenção da pessoa 
amada pela sua elegância, estimule as 
suas fantasias.
Trabalho: conseguirá levar a cabo uma 
tarefa muito complexa e o resultado será 
reconhecido pelo seu chefe.
saúde: O seu estado físico respira energia, 
desfrute em pleno.

ESCORPIÃO | 23.10 a 22.11
Amor: Vai aparecer alguém interessante na 
sua vida, compreenda a sua existência e 
comece por cultivar uma linda amizade.
Trabalho: Valorize a experiência dos mais 
velhos, construa o caminho passo-a-passo e 
irá conquistar mais reconhecimento na sua 
profissão.
saúde: previna-se dos problemas 
respiratórios e as alergias, prefira as 
vitaminas, especialmente a c..

VIRGEM | 24.08 a 23.09
Amor: uma grande energia positiva fará atrair 
uma pessoa fascinante. 
Trabalho: Reorganize-se, é o momento ideal 
para ser mais tolerante com os colegas e 
acabar com incompreensões que podem 
levar à falta de sucesso.
saúde: preocupe-se menos com os outros e 
mais consigo, seja mais optimista e evitará a 
falta de ânimo.

SAGITÁRIO | 23.11 a 21.12
Amor: poderá haver injustiças com a 
pessoa amada, tenha atenção pois a 
sua energia positiva poderá ser muito 
importante para restabelecer a harmonia e 
consolidar a relação.
Trabalho: Altura para tomar decisões 
importantes com astúcia e inteligência, 
pense com calma e encontrará as 
melhores soluções. será um desafio ao 
seu profissionalismo.
saúde: Estará em boa forma, tenha 
cuidado com as mudanças de temperatura.

>>> horóscopo

AQUÁRIO | 21.01 a 19.02
Amor: Não se deixe vencer pela preguiça, 
tire uns dias para namorar, faça uma 
pequena viagem. 
Trabalho: A tensão nervosa faz com que 
sinta que todos estão contra si, procure 
a origem do problema serenamente e 
ultrapassará esta fase com êxito.
saúde: Elimine as gorduras da sua 
dieta diária, verifique as tensões e evite 
esforços.

PEIXES | 20.02 a 20.03  
Amor: A pessoa amada vai passar por 
uma fase de maior fragilidade, use o seu 
poder de conquista para lhe transmitir mais 
confiança.
Trabalho: metas mais ambiciosas serão 
impostas, avalie os riscos e aproveite a 
oportunidade para brilhar, as mudanças 
serão positivas.
saúde: Dedique mais tempo ao seu corpo 
e mente, poderá ter alguns problemas de 
pele.

CARNEIRO | 21.03 a 20.04
Amor: Vai reconquistar um velho amor ou 
retomar uma relação recente, desta vez não 
corra riscos e estime a relação.
Trabalho: Renove o seu ambiente de 
trabalho, novas energias vão criar mais 
rentabilidade e facilitarão decisões 
importantes.
saúde: A sua forma física estará num bom 
momento, durma mais uma hora e aumente 
o consumo de leite e iogurtes.

CAPRICÓRNIO | 22.12 a 20.01
Amor: mantenha os pés na terra e não se 
deixe influenciar, há alguém conhecido que 
lhe vai proporcionar momentos de grande 
felicidade.
Trabalho: Vai sentir algum desalento mas 
conseguirá ultrapassar esta fase apesar de 
um ambiente de trabalho menos favorável. 
prepare-se para uma viagem.
saúde: Tente fazer dieta e descanse um 
pouco mais para não acumular stresse.

GÉMEOS | 23.05 a 21.05
Amor: A harmonia do casal está em perigo, 
evite discussões e aprenda a perdoar.
Trabalho: Não corra riscos e partilhe os 
seus problemas com os colegas, juntos 
chegarão à solução sem interferir no ritmo 
de trabalho e produtividade.
saúde: Alimente-se bem e beba muita 
água, prefira alimentos saudáveis e estará 
em equilíbrio.

CARANGUEJO | 22.06 a 23.07
Amor: Espere o momento mais oportuno 
para renovar o amor e por fim encontrará 
a harmonia. Não dê atenção aos ciúmes e 
pratique um diálogo mais aberto.
Trabalho: O seu empenho trará os 
resultados esperados, confie nas suas 
capacidades e termine aquela tarefa que 
estava em stand-by.
saúde: Não coma demasiado e tenha 
cuidado com o estômago, dedique mais 
tempo a atividades ao ar livre.

TOURO | 21.04 a 21.05
Amor: um novo amor está no seu 
horizonte, será um período pleno de 
entusiasmo e sintonia.
Trabalho: pode cometer grandes erros se 
não mantiver a atenção, use e abuse dos 
seus talentos e colabore com os colegas.
saúde: Vá ao dentista, corre riscos de ter 
dores de dentes. Beba mais água e hidrate 
bem a pele.

LEÃO | 24.07 a 23.08
Amor: surpreenda a pessoa amada e 
expresse os seus desejos para o futuro, 
será um período de alegria e partilha.
Trabalho: Tenha confiança nos seus 
conhecimentos, mas tenha cuidado ao 
partilhá-los com os colegas para não criar 
constrangimentos.
saúde: momento de grande tensão e 
nervosismo, tente relaxar e praticar mais 
exercício físico.




