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Em Famalicão foi apresentado o “Voltas”, o novo transporte 
público rodoviário urbano que convida os cidadãos 
a deixarem o carro em casa. No âmbito da iniciativa 
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Com o regresso às aulas chega a nova programação de 
viagens a propor para o ano letivo: peças de teatro destinadas 
aos mais jovens; peças de teatro adaptadas aos próprios 
programas escolares, mais especificamente a pensar no 10º, 
11º e 12º anos; passeios a parques e aquários; e os passeios 
educativos realizados através de visitas a museus.
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“Guerra
no Tabuleiro
de Xadrez”

Regressar  às aulas é uma 
animação… Saber que a Escola 
Segura estará sempre à mão! 
Este poderia ser o mote ou o 
slogan para o que significa o 
compromisso entre escolas e a 
Secção de Programas Especiais 
da GNR.

15 de Setembro é feriado  
municipal na Cidade de Setúbal 
e com boa razão! Afinal, em 
1765, nasceu na cidade um 
dos mais altos membros 
da literatura portuguesa, 
o grande Manuel Maria de 
Barbosa l’Hedois du Bocage. 
Conhecido por todos como 
Bocage, o homem que de certa 
forma está para a literatura 
- fundamentalmente poesia - 
como o Bordalo Pinheiro para a 
escultura.
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Calendário 2017

N
os primeiros dias de dezem-
bro já haverá em todos os 
locais de atendimento da 
ARRIVA calendários para 
o ano de 2017. O tema este 

ano divide-se entre o TEATROBUS, repre-
sentando nas imagens a presença em 
diversas atividades, realizadas em 2016, 
em diversos Concelhos. O calendário 
completa-se com imagens de diversos 
veículos representativos da frota atual da 
empresa. O calendário que é produzido 
há vários anos pela Gráfica Nascente de 
Guimarães, foi desenhado pelo Departa-
mento de Imagem da ARRIVA com co-
laboração do designer Eugénio Santos.

N
notícias

TST patrocina o transporte de 
refugiados ao festival ‘Sol da 
Caparica’

N
o passado dia 11 de Agos-
to, a TST colaborou com o 
Conselho Português Para 
os Refugiados e a Câma-
ra Municipal de Almada, 

proporcionando o transporte de 55 
refugiados ao festival ‘Sol da Caparica’, 
o maior festival de música portuguesa 
que decorreu este Verão. Desta forma, 
tornou-se possível que este grupo de 
pessoas tivessem acesso a um evento 
que lhes proporcionou momentos de 
felicidade e familiarização com a língua 
e cultura portuguesas. José Guimas, ad-
ministrador da TST, salientou: “Ficamos 
muito felizes por participar na integração 
social destas famílias, contribuindo 
com o transporte para um evento que, 
de outro modo, não lhes seria possível 
estarem presentes”.

D
ia 5 de agosto marcou o 
último dia como motorista 
para o Sr. Manuel Cardoso 
Miranda. Conhecido pelos 
clientes em geral como Mi-

randa, este colega entrou para os Tran-
surbanos de Guimarães em 1 de julho de 
1985, tendo ao longo destes mais de 30 
anos de serviço ganho imensos amigos 
entre a comunidade vimaranense. Todos 
na ARRIVA lhe desejam agora que tenha 
uma excelente reforma.

O Senhor 
Miranda 
reformou-se

“O calendário 
completa-se 
com imagens de 
diversos veículos
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mais poderá o caro leitor ver tratados, 
para além da divulgação de ações e 
atividades em que a empresa esteve 
recentemente envolvida, vários temas e 
assuntos de natureza diversa que segu-
ramente lhe interessarão.
Pela sua atualidade, mas, sobretudo, 
pela relevância da personalidade e pelo 
afeto e carinho que através do seu exem-
plo em vida nos soube dar, permito-me 

E
editorial

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

Tem nas suas mãos a edição do outono 
do ano de 2016 do ARRIVA Jornal o que, 
naturalmente, significa que está passa-
da mais uma época de verão e estamos 
a entrar num novo ciclo da natureza 
em que, em termos agrícolas, após as 
colheitas - normais na época – dos frutos 
que resultam dos ciclos anteriores, esta 
iniciará o seu processo de renovação, 
rejeitando os elementos que já fizeram 
o seu caminho e preparando os solos 
para um novo ciclo de sementeiras e 
oportunidade de crescimento de novos 
elementos que mais tarde frutificarão.
No verão deste ano que estamos a viver, 
estivemos sujeitos a temperaturas anor-
malmente altas e estamos ainda a viver 
um longo período de falta de chuvas, ten-
do, por isso, algumas zonas do País visto 
desfeitas a suas esperanças de uma 
boa produção e, consequentemente, de 
abundantes colheitas que, legitimante e 
após grandes esforços, eram esperadas.
Esse clima atípico que vivemos este ve-
rão levou também a um outro desastre 
de proporções fora do normal que foi 
a enorme quantidade de incêndios e a 
sua dimensão, que devastaram enormes 
áreas do nosso território e colocaram 
em risco populações e os seus esforços, 
destruindo-lhes os bens e, quiçá, muitas 
vezes a esperança.
Sabemos que a natureza tem muita força 
e – devemos ter consciência disso – que 
as nossas forças são mínimas quando 
comparadas com as forças da natureza, 
mas, estou em crer, que, apesar disso, 
se todos e cada um de nós tivesse os 
cuidados que devia ter a diversos níveis, 
estaríamos melhor preparados para en-
frentar essas adversidades e seríamos 
capazes de minimizar as suas muitas 
vezes trágicas consequências.

destacar o artigo sobre a, agora, Santa 
(Madre) Teresa de Calcutá.
Sendo a edição de outono, coincide 
com uma nova etapa na vida dos nossos 
clientes que, após o normal período de 
férias, regressaram às suas atividades 
habituais.
Têm neste aspeto relevância especial 
todos aqueles que, sendo uma parte 
muito significativa da população para 
a qual trabalhamos diariamente com o 
objetivo de prestar o melhor serviço de 
transportes possível, são, sobretudo, a 
esperança do nosso futuro e do futuro do 
nosso País. Refiro-me, naturalmente, aos 
muitos milhares de estudantes que são 
transportados nos nossos autocarros 
para as escolas que frequentam e nas 
quais, desejavelmente, vão aproveitar 
a excelente formação que o País lhes 
proporciona através da rede de ensino. 
Esta formação será a ferramenta que 
lhes permitirá mais tarde encararem a 
vida ativa profissional com excelentes 
conhecimentos adquiridos, o que será 
um muito importante fator de sucesso 
das suas carreiras profissionais e, segu-
ramente também, do desenvolvimento 
do País. A todos desejo que possam 
chegar ao final do ano escolar satisfeitos 
com os ensinamentos colhidos e que 
nesses ensinamentos possa também 
estar uma parte substancial de educa-
ção cívica que os ajude, por exemplo, a 
terem também uma atitude de vida que 
permita atenuar as causas dos fogos a 
que anteriormente me referi.
Da parte da empresa e de todos os que 
nela trabalham podem os nossos caros 
clientes continuar a contar com todo 
o empenhamento no sentido de lhes 
proporcionar o melhor serviço possível 
dentro das condições em que nos per-
mitem operar.
Obrigado pela sua atenção! 

Propriedade e Edição:
ARRIVA Portugal – Transportes Lda.
Edifício ARRIVA - Rua das Arcas 
4810-647 Pinheiro, Guimarães | Portugal
Tel. +351 253 423 500 • Fax. + 351 253 423 519
geral@ARRIVA.pt • www.ARRIVA.pt

Manuel Santa Cruz Oliveira
(Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA Portugal Norte)

É aqui fundamental dar relevo ao papel 
dos Bombeiros que, com abnegação e 
esquecendo os seus próprios interesses, 
estão sempre disponíveis para proteger 
os interesses dos outros e os bens co-
muns, o que, uma vez mais fizeram neste 
verão em que não tiveram tréguas nem 
espaço para descansar e, por isso, lhes 
deixo novamente aqui o meu agradeci-
mento e a expressão do imenso respeito 
que merecem.
Temos todos que nos convencer que 
temos que dar o nosso contributo 
atuando no dia a dia também com a 
noção sempre presente de não colocar 
o futuro em risco e com a convicção de 
que os problemas são também nossos 
e não só dos outros. Se não o fizermos 
continuaremos, através do nosso egoís-
mo e da nossa visão de conforto de curto 
prazo, a colocar em risco agravado o 
nosso futuro e a não sermos solidários 
com os Bombeiros que, sabemo-lo bem, 
estarão sempre alerta para atuarem e 
salvarem aquilo que nós não cuidamos 
devidamente.
Esta edição do ARRIVA jornal é a número 
50 que, a exemplo de todas as anteriores, 
produzimos para si e a pensar em si.
Parece que ainda ontem demos início a 
esta tarefa de produzir um jornal mas, na 
realidade, na próxima edição vamos co-
memorar os 10 anos de existência deste 
que, inicialmente feito como um jornal 
de empresa, rapidamente alcançou um 
estatuto mais abrangente, afirmando-se 
como um jornal regional, pois dedicou 
sempre muitas das suas páginas à 
região e a temas muito diversos, que 
julgamos de interesse para os nossos 
leitores e que assim nos têm sido referi-
dos frequentemente por quem nos dá a 
honra de, número após número, ser fiel 
e interessado leitor.
Este número não foge à regra e uma vez 
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“Na próxima 
edição vamos 
comemorar 
os 10 anos 
de existência 
deste que, 
inicialmente 
feito como 
um jornal 
de empresa, 
rapidamente 
alcançou um 
estatuto mais 
abrangente, 
afirmando-se 
como um jornal 
regional
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Passeios Escolares 
2016/2017

H
á basicamente três tipos de oferta. A espe-
cífica para o Natal em que normalmente 
se apresentam algumas peças de teatro 
destinadas aos mais jovens. As peças de 
teatro também vêm numa forma pontual 

adaptada aos próprios programas escolares, mais espe-
cificamente com algumas que virão a ser apresentadas 
a pensar no 10º, 11º e 12º anos. Depois teremos os 
lúdicos sob a forma de passeios a parques e aquários, 
e os educativos, com visitas a museus.
A pensar nos mais jovens, realizam-se na época Nata-
lícia os passeios para assistirem às novidades teatrais 
como aquela em que a Atitudes | Produções Artísticas 
AC trará a palco “O Grande Mistério de Natal”. Teremos 
ainda uma versão rejuvenescida da “Ilha do Tesouro” 
produzida pela Elenco. Ainda no teatro, a pensar na 
programação do ensino, já em novembro apresenta-
-se o “Frei Luís de Sousa” para o 11º ano. Depois das 

Regresso às aulas é motivo para na ARRIVA se pensar de novo a programação de 
viagens a propor para o ano letivo.

O 
Zoo Santo Inácio é o maior e mais ver-
de parque zoológico do norte do país 
e está situado apenas a 10 minutos 
do Porto, em Vila Nova de Gaia. Abriu 
portas com o objetivo de aproximar a 

comunidade da natureza e da vida selvagem, alertan-
do para a crescente importância da conservação das 
espécies animais de todo o mundo. Com pouco mais 
de uma década de existência e mais de um milhão 
e meio de visitantes, o Zoo Santo Inácio, tornou-se 
já, no zoo de referência do grande Porto.

CONSERVAÇÃO COMO MISSÃO
A sensibilização para a proteção da vida selvagem e 
o bem-estar dos animais são a principal preocupa-
ção do Zoo Santo Inácio. Assim, todos os animais 
acolhidos pelo Zoo, vivem em ambientes de acordo 
com a sua origem, proporcionando-lhes as melhores 
condições, para que vivam saudáveis e manifestem 
comportamentos genuínos. 
A participação ativa na conservação da natureza, 
especialmente das espécies que se encontram 
ameaçadas de extinção, constitui a grande e nobre 
missão do Zoo Santo Inácio.
A biodiversidade é essencial para a vida no planeta 
Terra. Contudo, todos os dias centenas de espécies 
caminham para a extinção. 
A participação ativa do Zoo Santo Inácio assume os 
principais eixos de atuação: reprodução - cooperação 
em mais de 40 importantes Programas Europeus de 
Reprodução de Espécies Ameaçadas (EEP) e Siste-

Grandes emoções

D
destaque

texto Marco António Lindo
fotografias D.R. 

festas, em janeiro, teremos “O Império - Lusíadas VS 
Mensagem” para o 12º ano e em março teremos as 
peças “Luís - O Homem e o Poeta” para o 10º ano, 
bem como “Os Maias - Episódios da Vida Romântica” 
para o 11º ano. 
No campo dos passeios teremos um programa atua-
lizado no Zoo de Santo Inácio, bem como o Sea Life, 
o Zoo da Maia.
No campo museológico teremos o Museu Alberto 
Sampaio, o World of Discoveries, o Museu Ferroviário 
do Lousado e o Museu do Carro Elétrico.
Como se vê, a programação é extensa e cuidada na 
diversidade e conteúdo, sendo garantia de um dia 
passado tranquilamente.
Para mais informações sobre toda a programação de 
passeios escolares 2016/2017, por favor consulte o sitio 
na internet WWW.ARRIVA.PT em “ALUGUER PASSEIOS 
ESCOLARES”.

Zoo de 
Santo 
Inácio
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ma Europeu de Registo Espécies (ESB), como por 
exemplo os Leões Asiáticos, os Tigres Siberianos, os 
Pinguins de Humboldt, os Hipopótamos Pigmeu, entre 
muitos outros; variabilidade - manutenção de popu-
lações saudáveis e de grande variabilidade genética 
para que possam um dia regressar aos habitats de ori-
gem; educação - a aproximação dos visitantes à vida 
selvagem e a compreensão do papel de cada animal 
na Natureza permitirá alterações de comportamento 
e maior sensibilização para a conservação do Planeta.
 
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA E MEMORÁVEL!
Aproxime-se da natureza e conheça, em ambientes 
naturais, os 800 animais de 262 espécies que o 
Zoo Santo Inácio alberga. Assista diariamente às 
fantásticas demonstrações de comportamento na-
tural dos animais. Uma forma interativa e divertida 
de compreender e respeitar a vida selvagem. Não 
perca a oportunidade de ficar cara-a-cara com os 
Leões Asiáticos! Um enorme túnel, com 40 metros 
de vidro, atravessa o habitat dos Leões e permite 
ficar cara-a-cara, com estes imponentes felinos. 
Esta é uma infraestrutura inovadora e exclusiva em 
Portugal que irá proporcionar magníficas memórias 
a quem visita o Zoo.
Partilhe as emoções da vida selvagem e visite a 
renovada Savana Africana! Observe, bem de perto, 
as girafas, os rinocerontes, os gnus, as zebras, as 
avestruzes e as demais espécies que aqui habitam, 
replicando o dia-a-dia de uma verdadeira Savana do 
continente africano! 
 

Teatros Escolares 
para 10º, 11º e 12º Anos

A 
ARRIVA tem programadas as deslocações 
dos estudantes dos 10, 11º e 12º Anos 
para assistirem às peças de teatro que 
integram os temas lecionados nos anos 
letivos correspondentes: entre novembro 

de 2016 e março de 2017, a não perder!

FREI LUÍS DE SOUSA
Adaptação do texto de Almeida Garrett, é uma recente 
produção cuja premissa é ressalvar todos os grandes 
temas que se estudam na leitura desta obra, existindo 
uma clareza inerente à representação das problemáti-
cas que se abordam, mas mantendo de forma coesa a 
essência das palavras e ações. Destinado ao 11ºano, 
este espetáculo procura resolver a dificuldade de com-
preensão não desvirtuando a obra mas alicerçando os 
simbolismos, a sua interpretação e o fiel retracto da 
época e costumes. A conhecida trama fala de D. Ma-
dalena de Vilhena que após sete anos de espera pelo 
seu marido desaparecido em combate, decide casar 
de novo, notícia esta que desagrada e inquieta o fiel 
amigo, Telmo Pais. Avisada pelos presságios de Telmo, 
D. Madalena vai prosseguindo a sua viagem rumo ao 
sofrimento, pois entre premonições trágicas, a filha do 
segundo casamento, Maria, que representa o sonho, a 
pureza e a inocência, acaba por falecer. Toda a trama 
gira à volta do desaparecimento de D. João de Portugal, 
simbolicamente ligado ao Sebastianismo e à esperança, 
porque apesar da crença se desmoronar cada vez mais, 
o desfecho é surpreendente. Com duração de 1h40min 
e protagonizada por seis atores, esta peça retrata as 
diferentes histórias, espíritos e peripécias que se focam 
sobre os valores patrióticos, a debilidade, o nacionalis-
mo, a catástrofe, a liberdade, a revolta e o amor.

LUÍS – O POETA E O HOMEM
É, sem dúvida nenhuma, um reconhecido poeta por-
tuguês mas o que conhecemos de Camões enquanto 
homem? Sabemos o que o influenciou a ser Poeta? O 
que distingue o Poeta do Homem? O espetáculo des-
tina-se ao 10º ano de escolaridade e pretende evocar 
a lírica camoniana, de onde vem e para onde foi, mas 
sobretudo, perceber quem foi o Homem atrás do Poeta, 
os seus sonetos, as suas cantigas, as suas rimas, as 
suas reflexões e a sua obra de destaque - Os Lusíadas. 
Tudo começa com a inquietação do Professor Luís que 
procura novas técnicas para leccionar de forma mais 
apelativa a vida e obra deste génio. Com a chegada de 
Daniel, o seu amigo historiador, a solução parece próxi-
ma pois este dispõe-se a ajudar até que surge D. Alice, 
a empregada do professor que decide intrometer-se na 
conversa e até opinar. Posto isto, o professor decide 
juntar os dois e proporcionar-lhe esta “aula encenada” 
cujo rumo vai sempre surpreender. Com duração de 
1h15min e protagonizada por três atores, esta peça 
propõe aos alunos e professores que embarquem numa 
viagem ditada pela música ao vivo e pela curiosidade 
que coloca lado a lado o nosso mundo e o de Camões.

O IMPÉRIO – OS LUSÍADAS VS A MENSAGEM
O Tomás está com dúvidas. Mas também… quem não 
as tem? Segundo Bia e Miguel, amigos estudiosos de 
Tomás, as suas dúvidas são apenas “confusões da sua 
cabeça” em relação à matéria leccionada na aula de 
português.
Após algumas brincadeiras em torno de Tomás e de 
este ser tão “confuso”, Miguel, o visionário, refere que 
Fernando Pessoa imita Luís Vaz de Camões com a sua 
obra “A Mensagem”. Bia, eterna estudiosa e muito 
“Pessoana” revolta-se com aquela afirmação e pretende 
defender o poeta perante tal “difamação”. É então que 
Tomás percebe que a sua confusão pode muito bem 
ser a não compreensão das ideias dos dois poetas e 
acaba por entrar no jogo dos colegas de forma a en-
tender toda a matéria.
Juntando imaginação, criatividade e humor, estes 
três amigos vão descobrir o significado dos poemas 
das obras “Os Lusíadas” e “Mensagem”. A princípio 
tentam diferenciar as obras e os seus autores, mas 
cedo percebem que é muito mais o que os une do 
que aquilo que os separa e que essa união poderá ser 
apenas numa palavra: Portugal!

OS MAIAS
É uma história intemporal caracterizada, através da 
escrita inteligente de Eça de Queirós, a sociedade 
lisboeta do fim do século XIX: a política, as corridas 
de cavalos, as tardes passadas no Grémio Literário, 
os passeios em Sintra, os aspirantes a chique, etc..
Esta verdadeira crítica à sociedade é feita através da 
narrativa da vida de Carlos da Maia, neto de Afonso da 
Maia, homem abastado e culto. Carlos, recém-licencia-
do em medicina, muda-se para Lisboa a fim de montar o 
seu consultório. Como a maioria das pessoas da época, 
acaba por viver uma vida dupla, tendo sido amante de 
várias senhoras da alta sociedade. Ao seu lado tem o 
seu melhor amigo, João da Ega, a projeção literária 
de Eça de Queirós. É uma personagem contraditória: 
romântico e sentimental, mas também progressista e 
crítico. É um boémio, excêntrico, exagerado, caricatural 
e anarquista, sem Deus e sem moral. O avô
Afonso da Maia, assiste a tudo, observando e tentando, 
sem efeito, incutir a sua posição conservadora.
Passamos também por Dâmaso Salcede, que além de 
ser um aspirante a chique, representa tudo o que a socie-
dade tinha de pior: o novo-riquismo, os vícios e a inveja. 
Mesquinho e convencido, provinciano e tacanho, tem 
uma única preocupação na vida: ser “chique a valer”. Os 
condes Gouvarinho, espelhos da falsidade da sociedade, 
representam a incompetência do poder político.
Através das suas sábias palavras, Eça de Queirós 
descreve esta sociedade de costumes e acaba a 
história com o romance entre Carlos Eduardo Maia e 
Maria Eduarda, dois jovens que se conhecem e que ao 
longo da trama descobrem algo que mudará as suas 
vidas para sempre. Um final trágico, mas óbvio e que 
somente Eça poderia dar nesta obra.
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Câmara e ARRIVA criaram serviço de transporte urbano 
gratuito para quem chega a Famalicão de autocarro.

C
hama-se “Voltas” porque 
anda às voltas na cidade 
de Famalicão e é um trans-
porte público rodoviário 
urbano que acrescenta 

argumentos de peso aos cidadãos para 
deixarem o carro em casa. O projeto, 
que resulta de uma parceria estabe-
lecida entre a Câmara Municipal e a 
operadora de transportes ARRIVA, pos-
sibilita viagens gratuitas no centro da 
cidade para os portadores de um título 
válido de transporte coletivo rodoviário. 
A primeira volta do Voltas aconteceu 
a 22 de setembro, Dia Europeu sem 
Carros e contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, e do Presidente da Comissão 
Executiva da ARRIVA Portugal/Norte, 
Manuel Oliveira.
“Trata-se de uma aposta na mobilidade 
das pessoas, libertando-as dos cons-
trangimentos do sempre difícil estacio-
namento citadino e proporcionando-lhes 
uma alternativa válida e confortável de 
circulação. É também, por isso, uma 
aposta na qualidade de vida que oferece 
a própria cidade, procurando-se uma 

diminuição do trânsito citadino”, explica 
o Presidente da Câmara Municipal.
O Voltas circula de segunda a sexta-feira, 
entre as 8h00 e as 19h00, realizando um 
percurso circular permanente que liga 
parques de estacionamento gratuitos, 
estações de transportes coletivos e os 
principais serviços públicos da cidade. 
Realiza paragens na Central de Camio-
nagem, Biblioteca Municipal, Parque da 
Devesa (CITEVE), Tribunal, Rotunda de 
Santo António, Hospital, Universidade 
Lusíada, Rotunda 1.º de Maio, Centro de 
Saúde e Estação Ferroviária.
As paragens do Voltas estão identifica-
das como tal e fornecem informação 
detalhada quanto aos horários e circui-
tos do serviço. Cada volta dura aproxima-
damente 20 minutos. Para as pessoas 
que não detenham título de transporte 
rodoviário válido do dia, cada viagem no 
Voltas custa 1 euro.
O projeto tem também uma importante 
dimensão social, uma vez que permite 
aos seniores detentores do Passe Sénior 
Feliz a circulação gratuita no Voltas, pro-
porcionando-lhes acesso direto aos prin-
cipais serviços públicos de Famalicão.

Andar às 
‘voltas’ em 
Famalicão 
com o carro 
em casa 

T
tema de capa

texto Câmara Municipal de Famalicão
fotografias Marco António Lindo
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PARQUE ESTACIONALMENTO
INTERMODAL

Simultaneamente abriu em Famalicão um parque 
de estacionamento intermodal gratuito para 
quem prefira usar o carro, mas depois passe para 
transportes públicos, comboio ou autocarro. O 
parque localiza-se junto à estação de caminhos-de-
ferro, tem lugar para 70 viaturas, inclui um espaço 
para estacionamento de bicicletas de utilização livre 
e o horário de funcionamento é entre as 05:00 e as 
02:00h, sendo ajustado aos horários dos transportes 
coletivos. 
Já os utilizadores que não tenham um título de 
transporte público e utilizem o parque normalmente 
pagam o preço fixado no Regulamento Municipal de 
Taxas Municipais, ou seja 0,20 euros pela primeira 
fração de quinze minutos e de 0,10 euros da segunda 
à quarta fração de quinze minutos, diminuindo 
progressivamente o valor a partir daí.
Em declarações aos jornalistas, e no âmbito das 
comemorações do Dia Europeu Sem Carros, o 
presidente da câmara de Famalicão, Paulo Cunha, 
referiu que “não basta apelar às pessoas para que 
usem os transportes públicos”, sendo necessário 
“criar medidas concretas”. Para o presidente da 
Associação Comercial Industrial Famalicão, 
Fernando Xavier Ferreira, estas “são boas notícias 
para a promoção do comércio famalicense” pois, 
referiu o responsável, “trazem vantagens de 
negócios e estimulam a mobilidade”.

Fonte LUSA - Agência de Notícias de Portugal

Decorreu em Guimarães entre os dias 16 e 22 de setembro a Semana da 
Mobilidade, iniciativa que conta normalmente com o apoio do Município e que 
este ano organizou um conjunto de ações subordinadas ao tema “Mobilidade 
inteligente. Economia forte”, em nome do ambiente e de um futuro mais 
sustentável. 

O 
objetivo da Semana da Mobilidade é con-
tribuir para alertar para os benefícios de 
um correto planeamento e da utilização 
racional dos transportes para a economia 
local, sabendo-se que a transição para 

modos de mobilidade alternativos conduz à diminuição 
dos impactos negativos do uso individual do automóvel, 
o que, por sua vez, permite a redução dos custos que 
lhe estão associados. 
A Semana Europeia da Mobilidade é uma campanha 
anual sobre mobilidade urbana sustentável, organiza-
da com o apoio da Direção Geral da Mobilidade e dos 
Transportes da Comissão Europeia, coordenada em 
Portugal pela Agência Portuguesa do Ambiente, e que 
foi organizada em Guimarães pelo Município de Guima-
rães, Laboratório da Paisagem e Unidade Operacional 
de Transporte Local da Estrutura de Missão da Candi-
datura de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020. 
Ao longo dos sete dias, 22 ações foram levadas a cabo, 
com a colaboração de diversos parceiros. Iniciativas 
que foram desde um passeio de bicicleta noturno, um 
percurso interpretativo de bicicleta pela Ribeira de 
Couros, uma manhã sem carros no Toural e Alameda 
de S. Dâmaso, com a Linha Cidade dos Transurbanos 

de Guimarães e parques públicos de estacionamento 
gratuitos.
Em destaque esteve a conferência técnica que foi o 
mote para a edição de 2016 da Semana Europeia da 
Mobilidade: “Mobilidade inteligente. Economia forte”. 
O programa foi bastante diversificado tendo começado 
na sexta-feira, 16 de setembro, com a “Hora do Conto”, 
destinada aos mais pequenos, no polo de Pevidém da 
Biblioteca Municipal Raul Brandão. 
Nos dias seguintes a “Hora do Conto” repetiu-se em 
Lordelo e Taipas, para além de na própria Biblioteca.
Ao longo da semana, a Get Green deu “aulas” ao 
ensinar o público a andar de bicicleta e a conhecer 
as regras de trânsito, através do projeto “Educabicla”. 
Também na sexta-feira, em parceria com a Associação 
Vimaranense para a Ecologia (AVE), a Rua da Rainha 
acolheu o “Parking Day”, uma ação que pretende 
sensibilizar para a necessidade de reduzir os impac-
tos ambientais e utilização racional e sustentável do 
espaço público. À noite, a Associação de Ciclismo do 
Minho levou os vimaranenses a participar no passeio 
noturno de bicicleta pelas ruas da cidade. 
No dia seguinte, sábado, e ao longo do fim-de-semana, 
o espaço em frente à Câmara Municipal de Guimarães, 

Semana da Mobilidade 
em Guimarães
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T
tema de capa

texto e fotografias Marco António Lindo

Uma vez mais 
todas estas ações 
vieram lembrar à 
população em geral 
a necessidade da 
implementação de 
boas práticas
“
acolheu uma exposição de carros híbridos e elétricos. 
No domingo a manhã começou com um percurso 
interpretativo pela Ribeira de Couros, organizado pelo 
Laboratório da Paisagem, que teve início às 9 horas e foi 
realizado de bicicleta. Este passeio teve a colaboração 
com a empresa GetGreen. 
“A Penha é Nossa”, foi uma iniciativa que convidou os 
participantes a subir gratuitamente no Teleférico de 
Guimarães, para depois descerem numa caminhada 
até ao centro da cidade. De tarde, o Laboratório da 
Paisagem, em parceria com a AVE, levou a cabo a 
iniciativa “Biodiversidade GO”, onde os participantes 
foram fotografar a biodiversidade entre a Veiga de 
Creixomil e o Parque da Cidade Desportiva. 
No domingo, dia 18, os vimaranenses foram convidados 
a deixar o carro em casa, desfrutando da iniciativa “A Pé 
no Centro”, já que o Toural e a Alameda de S. Dâmaso 
iriam ser animados com diversas atividades. No âmbito 
da iniciativa europeia “Dia Sem Carros”, as viagens na 
Linha da Cidade dos TUG foram gratuitas, bem como 
o acesso aos parques públicos ao longo da manhã. 
Entretanto no Campo de S. Mamede, pelas 10 horas, teve 
início mais uma “Caminhada Solidária e Mini-Maratona 
da Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães”. Esta 
que foi a 10ª edição da Mini-Maratona da Associação 
de Paralisia Cerebral de Guimarães e da Caminhada 
Solidária “Pessoas Diferentes, Direitos Iguais” terminou 
com uma corrida de cadeira de rodas em torno da Pista 
de Atletismo Gémeos Castro, ao som do conhecido tema 
“We Are The Champions”, dos Queen.
Os TUG – Transportes Urbanos de Guimarães garan-
tiram no fim destas atividades da APCG o transporte 

gracioso dos participantes, de volta à Cidade.
A Semana Europeia da Mobilidade de Guimarães 
prosseguiu as suas atividades na segunda-feira, com 
o “Compromisso Verde”, uma ação de sensibilização 
promovida pelo Município de Guimarães e que passou 
por diversas escolas do concelho. À noite, a partir das 
21 horas, foi a vez de mais um “Guimarães Corre Corre”, 
iniciativa que todas as segundas-feiras junta dezenas 
de vimaranenses, num percurso pelo centro da cidade. 
Na terça feira 20 foi a vez de decorrer a conferência 
“Mobilidade inteligente. Economia forte” onde um de 
especialistas abordou diversos aspectos relacionados 
com a mobilidade. Entre outros nomes de vulto, a 
conferência contou com a presença do Secretário de 
Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes. 
Na quarta-feira, dia 21, a habitual iniciativa do Labo-
ratório da Paisagem “Café com Ambiente”, cujo tema 
desta vez era “Mobilidade Sustentável e Inteligente”. O 
local para o “encontro” foi desta vez a Escola Secundá-
ria de Caldas das Taipas. De tarde, pelas 14:30 horas, 
o Laboratório da Paisagem recebeu a apresentação 
pública da Plataforma Carpooling “Guimarães à boleia”. 
A Semana Europeia da Mobilidade encerrou na quin-
ta-feira, dia 22, com uma iniciativa que teve lugar na 
Escola EB1/JI Santa Luzia, onde um conjunto de crian-
ças numa ação de sensibilização local, chamavam a 
atenção aos condutores para a velocidade a praticar; 
foi a ação “30 no meu bairro”. 
Uma vez mais todas estas ações vieram lembrar à 
população em geral a necessidade da implementação 
de boas práticas, práticas estas que só visam melhorar 
a segurança e a qualidade de vida.

N
o passado dia 22 Setembro, a TST assinou 
o Manifesto de adesão ao movimento 
‘Menos Um Carro’, no âmbito da semana 
europeia da mobilidade.
No Manifesto as entidades comprometem-

-se a juntar esforços para sensibilizar a mudança de 
atitudes e comportamentos face aos padrões de des-
locação quotidianos, a difundir e produzir informação 
sobre as iniciativas dedicadas ao tema da mobilidade 
sustentável, a desenvolver a plataforma www.meno-
sumcarro.eu, e a contribuir para a expansão do Movi-
mento “Menos Um Carro”. Pretende alcançar-se uma 
sociedade mais solidária, sustentável e eco-eficiente.
Este movimento conta com o apoio do Governo Portu-
guês e das Câmaras Municipais de Lisboa e de Almada, 
áreas de operação da TST, e inclui várias entidades 
oficiais, associações e empresas ligadas ao tema da 
mobilidade. António Corrêa de Sampaio, Managing Di-
rector da ARRIVA em Portugal, disse: “A nossa adesão 
a este movimento demonstra a nossa preocupação e 
determinação, enquanto parceiros, na promoção da 
mobilidade sustentável”.

TST adere
ao movimento 
‘Menos Um 
Carro’
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F
oram inúmeras as sessões de formação que, 
em conjunto com vários parceiros e em cola-
boração com a Guarda Nacional Republicana, 
foram promovidas em diferentes espaços de 
Fafe, como o Auditório da Câmara Municipal 

e o Arquivo Municipal e que deram alma à Semana 
Europeia da Mobilidade e Segurança.
Destinadas aos comerciantes, sobre direitos de autor e 
direitos conexos, aos idosos , sobre eventuais burlas e 
violência contra este grupo de risco, ou aos agriculto-
res, as sessões de formação tiveram bastante adesão, 
resultando num balanço muito positivo.
A celebração do Dia Europeu Sem Carros, traduziu-se 
num condicionamento do trânsito no centro da cidade, 
como forma de se apelar à mobilidade sustentável dos 
munícipes.
A Praça 25 de Abril, centro da programação delineada, 
recebeu às 14h30 o concerto do Avô Cantigas, que fez 
as delícias de miúdos e graúdos, num total de mais de 
cem espectadores.
Durante todo o dia, o centro da cidade reuniu vários 
visitantes, com aulas de zumba e de cycling, carrinhos 
e simulação da circulação de trânsito, insufláveis.
Foi instalado um mini-posto da GNR, um TEATROBUS 
e uma Pista de Bicicletas Eléctricas, que mobilizaram 

No mês de setembro, o Município de Fafe comemorou a Semana Europeia da Mobilidade e Segurança, com diversas 
actividades programadas, para diferentes públicos-alvo.

Dia Europeu Sem Carros 
dinamizou o centro de Fafe

“A celebração do Dia 
Europeu Sem Carros, 
traduziu-se num 
condicionamento 
do trânsito no 
centro da cidade, 
como forma de se 
apelar à mobilidade 
sustentável dos 
munícipes.

várias pessoas para a Praça central da cidade de Fafe.
No dia 23 de Setembro, às 10h30, na Sala Manoel de 
Oliveira, houve uma acção de formação e sensibilização 
sobre comportamentos aditivos, destinada ao público 
em geral, com a intervenção da GNR e da CDT.
A Semana da Mobilidade e Segurança em Fafe foi ofi-
cialmente encerrada com duas sessões de formação. De 
manhã, às 10h00, na Biblioteca Municipal, a acção sub-
meteu-se ao tema do transporte colectivo de crianças. 
De tarde, às 15h00, na Biblioteca Municipal, iabordou-se 
o tema do uso correcto da cadeirinha SRH, que tem 
como público-alvo os pais e encarregados de educação.
A participação em todas as actividades, durante esta 
semana foi completamente gratuita.

texto Câmara Municipal de Fafe
fotografias Marco António Lindo
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DT
TEATROBUS

texto Fátima Almeida
fotografias Marco António Lindo

Inserido na programação “Verão em Famalicão”, promovida pelo Município, 
apresentou-se no passado dia 26 de Agosto, em Vila Nova de Famalicão, a 
atividade “TEATROBUS” com a participação do Grutaca, Grupo de Teatro Amador 
Camiliano e a colaboração da ARRIVA Portugal.

TEATROBUS
e Grutaca animam
o verão em Famalicão

A 
cidade que cresceu e se desenvolveu, 
dizem, mercê da posição geográfica es-
tratégica, cruzamento de estradas com 
ligação a cidades como Braga, Porto, 
Barcelos, Póvoa de Varzim e Guimarães 

recebia nessa tarde, sob o calor sufocante de um verão 
demasiado quente, o autocarro, denominado TEATRO-
BUS, surpreendendo todos os que, na esplanada dos 
cafés em redor da Praça D. Maria II, se refrescavam e 
aguardavam que o calor abrandasse para abandona-
rem a agradável sombra, dos guarda-sóis disponíveis.
Sem alarde, o enorme autocarro vermelho, coberto 
de inscrições e de efígies, entrou na rua pedonal e 
posicionou-se no centro da Praça ao lado do estrado 
de seis metros por quatro metros e meio, que já aí se 
encontrava instalado.

Apesar do calor, a curiosidade aproximou as pessoas 
e lembrou a atividade que decorreria à noite.
E a noite chegou. Fresca, agradável, ideal para sair de 
casa e desfrutar de um espetáculo de teatro, ao ar livre 
e no interior do autocarro.
A proposta teatral trazida pelo Grutaca, Grupo de Teatro 
Amador Camiliano, de São Miguel de Seide, Vila Nova 
de Famalicão, apresentava alguns Sketches da vida e 
obra de Camilo Castelo Branco e da “Guerra no Tabu-
leiro de Xadrez” de Manuel António Pina, a uma plateia 
surpreendida pelo inusitado da situação e pela beleza 
e oportunidade das cenas que aí foram retratadas. 
Fez-se silêncio e a função, no exterior, começou subindo 
à cena o personagem Nuno Castelo Branco, num mo-
nólogo interpretado pela atriz Dalila Fernandes. Depois, 
no estrado decorado com uma tela a lembrar um tabu-



SETEMBRO-OUTUBRO 2016 ARRIVA JORNAL  11  

leiro de xadrez, as personagens Camilo Castelo Branco 
(Reinaldo Ferreira) e Ana Augusta Plácido (Cláudia 
Campos) desenvolveram uma cena de ciúmes e Camilo, 
evidenciou o lado manipulador, profetizando o destino 
que pretendia escolher para o “filho estoira-vergas”, 
referindo-se a Nuno Castelo Branco, casando-o com 
uma mulher rica, apelidada por Camilo de “Diamante 
Negro”. O cansaço sobreveio e estes personagens 
deram lugar e “vida” às figuras Brancas e Pretas que 
compõem o jogo no tabuleiro de xadrez. 
No tabuleiro, adiantou-se o frágil peão (Mariana Ferrei-
ra), entrou em cena e não deixou ninguém indiferente. 
A sua voz cristalina, pausada e bem colocada, guiou 
o público presente para as cenas seguintes dentro do 
TEATROBUS. O Bobo da corte (Serafim Costa) animou 
a assistência cantando “Fado triste” em tom melancóli-

também para a ARRIVA pela disponibilidade e inte-
resse em colaborar com o Município e o seu esforço 
de dinamização cultural.
Disputas, guerras, anseios, vinganças sem sentido e 
em resultado a necessidade de um esforço conjunto 
pela paz e harmonia entre os homens, sem diferenças 
de cor, género ou crença, foi a mensagem que aqui 
ficou na Praça Dona Maria II, nesta deliciosa noite 
de verão, a bordo de um Autocarro do Teatro, a quem 
chegaram a apelidar de “Autocarro do Amor” que nos 
levou pelos caminhos da esperança e da celebração 
da literatura e dos autores de língua portuguesa. 
Luís de Camões que o diga, pois também lá estava, 
como se estivesse num mirante da Casa de Camilo, 
acompanhado pelos anfitriões, mirando expectante 
das janelas do autocarro.

co e afinado. Devido ao elevado número de espetadores 
presentes, convidou uma parte do público para uma 
primeira função no interior do autocarro, voltando a 
repetir o convite a um segundo grupo. 
Cerca de uma centena e meia de pessoas fizeram 
parte integrante do espetáculo, outras tantas optaram 
por admirar e aplaudir no exterior. E foram muitos os 
aplausos e agradecimentos:  à Câmara Municipal 
pelo arrojo e inovação cultural; ao Grutaca e aos 
atores faltando aqui referir as seguintes interpreta-
ções: Rei Branco (Fernando Lima); Rei Preto (Hélder 
Lobo); Rainha Branca (Bárbara Araújo); Rainha Preta 
(Diana Catarina); Bispo Branco (Francisco Cereja); 
Bispo Preto (António Alves); Cavaleiro Branco (Dalila 
Fernandes); Cavaleiro Preto (José Alves); Torre Branca 
(Raúl Oliveira) e Torre Preta (Armindo Alves). Aplausos 
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Clube de 
Viação Clássica 
visita a cidade 
de Guimarães

A 
cidade de Guimarães foi 
palco do passeio de verão 
organizado pelo Clube de 
Viação Clássica e reali-
zado na primeira viatura 

restaurada pelo clube, um Volvo B58 de 
1977, anteriormente da Sociedade de 
Transportes Colectivos do Porto e incluiu 
uma visita às modernas instalações da 
ARRIVA operador de referência nos 
transportes rodoviários de Guimarães 
e da região. Estas instalações, as mais 
modernas do género em Portugal, foram 
inauguradas em 2010 e alguns porme-
nores tais como a eficiência energética 
e defesa do meio ambiente foram tidos 
em conta logo em fase de projeto de 
forma a obter melhores resultados e 
uma obra final adequada aos tempos 
de hoje e que se manterá atual durante 
bastante tempo. 
O passeio incluiu ainda uma visita ao 
belíssimo centro histórico de Guimarães, 
após a qual o B58 rumou novamente ao 
Porto, com os seus passageiros enrique-
cidos culturalmente e não sem antes ter 
provocado alguns virares de cabeça ao 
percorrer as ruas da cidade. 
Não foi esta a primeira vez que o B58 
do Clube visitou Guimarães. A primeira 
visita foi por ocasião da ExpoClássicos 
em Outubro de 2015, onde teve hipótese 
de figurar ao lado de outros modelos 
históricos do transporte rodoviário de 

passageiros em Portugal.
O Clube de Viação Clássica, fundado 
em Junho de 2014, tem como objectivo 
maioritário a preservação da memória 
colectiva associada ao transporte rodo-
viário de passageiros em Portugal, um 
tema que é frequentemente descurado 
pela população. Embora à primeira vis-
ta a preservação de autocarros possa 
parecer algo insignificante, na prática é 
exatamente o oposto: sendo veículos que 
percorrem distâncias imensas durante a 
sua vida útil, atravessando territórios e 
até mesmo épocas tão diversas, acabam 
por fazer parte das memórias de todos os 
que neles viajaram. São ao mesmo tem-
po uma memória do passado do País, 
seja em peças que neste momento já 
não se fabricam, porque as respectivas 
fábricas já não existem, ou simplesmen-
te em coisas que neste momento já são 
concebidas de forma diferente, por força 
da passagem do tempo e da introdução 
de novas regulamentações no sector. 
O Clube procura assim ser um museu 
vivo onde os participantes podem expe-
rimentar veículos funcionais, repletos de 
características evocativas de memórias, 
seja algo tão visível como o laranja da 
pintura exterior, ou algo mínimo como 
o toque do cabedal numa alça de apoio. 
Estes momentos de contacto são regu-
lares ao longo do ano, seja em passeios 
longos como este, em recriações de 

Decorreu no dia 13 de Agosto o passeio de verão organizado 
pelo Clube de Viação Clássica à cidade de Guimarães.

D
destaque

texto Leando Isidro
fotografias Marco António Lindo

antigas carreiras da rede STCP (numa 
alusão ao passado do Volvo B58, a atual 
viatura do Clube restaurada de acordo 
com o plano original, anulando diversas 
alterações introduzidas ao longo do tem-
po) ou até em momentos de condução 
para os sócios que cumpram os requi-
sitos dessa modalidade. O Clube espera 
crescer e apresentar uma nova viatura 
até ao final do ano, contando para isso 
com o imensurável apoio do número 
crescente de associados e interessados 
nas atividades promovidas, assim como 
o de particulares que decidem contribuir 
para a causa. Uma ajuda não menos 
importante é a prestada pelas empresas 

tais como a Maia Transportes, que tem 
sido uma aliada do Clube desde o início, 
proporcionando um local seguro para 
estacionamento do B58, apoio durante o 
processo de restauro, bem como através 
das suas competências técnicas que 
ajudam a garantir a fiabilidade, que um 
veículo histórico com 40 anos de idade 
exige, para que possa deslocar-se aos 
eventos e ser utilizado em passeios sem 
percalços. Destacamos ainda a ARRIVA, 
ao permitir a visita às suas instalações 
abrindo as suas portas de uma forma 
mais “intimista” para dar a conhecer 
aos participantes o trabalho que nelas 
é realizado e como é realizado.
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O Clube espera 
crescer e apresentar 
uma nova viatura 
até ao final do ano, 
contando para isso 
com o imensurável 
apoio do número 
crescente de 
associados

 “
CLUBE DE VIAÇÃO CLÁSSICA, O 640
Abordar a história do primeiro veículo do Clube implica 
recuar aos anos 70, quando a STCP deparava-se com 
limitações operacionais fruto da frota envelhecida que 
originava elevados índices de imobilização, impedindo-
-a de cumprir um serviço de qualidade no Grande Porto, 
simultaneamente com a necessidade de substituir a 
frota de carros eléctricos por veículos mais versáteis, 
que permitiriam atingir novos aglomerados popula-
cionais, que nos últimos anos vinham florescendo um 
pouco por toda a área metropolitana do Porto. 
O 640 faz parte da segunda série de veículos Volvo 
B58-55 adquiridos pela transportadora e surge em se-
quência dos bons resultados obtidos com o lote inicial 
de 66 autocarros que entrou ao serviço em 1973/74. Em 
1976 é decidida a aquisição adicional de 200 veículos, 

numerados 600 a 799, que tornar-se-iam a frota base 
da transportadora nos anos 70 e 80. Pela dimensão da 
aquisição o fornecimento é realizado em conjunto por 
três carroçadores - Salvador Caetano, CAMO e UTIC, 
tendo por base um chassis e motor VOLVO com 9600 
cc de cilindrada e 245 cv de potência apoiados por uma 
caixa de velocidades semiautomática Wilson.
Com o final dos anos 90 e o inicio do novo milénio são 
substituídos por veículos modernos, dotados de ar 
condicionado e piso baixo, respondendo aos padrões 
de exigência atuais. 
Em 2002, e contrariamente à praticamente totalidade 
da frota destes veículos, o 640 conhece uma nova 
casa, é adquirido pela Junta de Freguesia de Vila 
Boa de Quires para a deslocação das colectividades 
da freguesia, transformando-o num autocarro com 

45 lugares sentados, em detrimento dos 33 que dis-
punha na STCP.
Em 2014 e após mais de seis anos sem utilização por 
parte da junta de freguesia é adquirido pelo Clube 
Viação Clássica, que encontra neste veículo uma opor-
tunidade de iniciar um arrojado e complexo projeto com 
vista à preservação da memória do transporte colectivo 
do Grande Porto. Mais de um ano de restauro que im-
plicou uma intervenção integral tanto no exterior como 
no interior, não esquecendo as originais cadeiras em 
napa escura e a lotação de 33 lugares sentados, o 640 
é apresentado em Outubro de 2015, proporcionando 
desde então a todos os que se identificam com a histó-
ria dos transportes do Grande Porto ou que pretendem 
reviver as viagens de autocarro nos anos 70 e 80 uma 
rara oportunidade de viajar num veículo clássico.
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S
sociedade

texto e fotografias Secção de Programas Especiais do 
Destacamento Territorial da GNR de Guimarães

Guarda Nacional Republicana 
promove semana da segurança
e da mobilidade em Fafe

A
s atividades de carácter 
lúdico, pedagógico e social 
tiveram como objetivo en-
volver a população em ge-
ral, deste concelho, numa 

perspetiva preventiva / formativa que 
mobilizou meios técnicos e humanos 
da GNR em paralelo com parcerias de 
várias entidades e personalidades dis-
postas a prestar um contributo marcante 
pelos conhecimentos e testemunhos 
transmitidos criando deste modo uma 
rede de sinergias onde palestras, ações 
deram o mote às temáticas abordadas 
e fizeram da cidade de Fafe um palco in-
tergeracional de partilhas e crescimento. 
A semana iniciou com uma palestra em 
que a associação comercial de Fafe e 
os comerciantes desta cidade puderam 
ficar esclarecidos relativamente às maté-
rias de licenciamentos, nomeadamente 
com as intervenções da Passmúsica e 
da Sociedade Portuguesa de Autores. 
Deu-se continuidade ao mote inicial 
com uma ação sobre maus tratos e 
violência contra os idosos aberta a todas 
as instituições e representações desta 
camada da nossa sociedade, contando 
com as intervenções da CPI (Comissão 
de Proteção ao Idoso), Centro de Saúde 
de Fafe e GNR.
O desfiar das atividades foi sendo inci-
sivo com temáticas abrangentes dado 
que se seguiu o debater da problemática 
dos acidentes com tratores agrícolas e 
máquinas industriais que tantas vezes 
resulta em tragédia. Este debate teve a 

participação da GNR, ACT (Autoridade 
para as Condições no Trabalho), Cofafe 
(Cooperativa Agrícola de Fafe), dirigido 
para os agricultores.
Dia 22 de setembro, quinta-feira, foi o 
dia escolhido para que a semana da 
mobilidade ficasse marcado na memória 
de muitos. O centro da cidade voltou 

A Secção de Programas Especiais do Destacamento da GNR de Guimarães e a Câmara Municipal de Fafe, enquanto 
entidades promotoras do projeto sobre a segurança e mobilidade na cidade de Fafe, decidiram durante uma semana levar a 
cabo uma sucessão de atividades.

a transformar-se em palco de sorrisos 
contagiados pelo espetáculo criado a  
partir da preocupação global que visa 
refletir sobre a possibilidade de mudan-
ças quanto à percepção dos benefícios 
da mobilidade sustentável e inteligente. 
Foram várias as atividades de caráter 
lúdico e pedagógico onde miúdos e 

graúdos puderam desfrutar do centro da 
cidade através de espetáculos de magia, 
da pista da Educabicla, a escolinha de 
trânsito da GNR, sessões de zumba, 
dança sénior, bootcamp, insufláveis, 
parada de mascotes, arte circense, 
ações no TEATROBUS com o Grupo 
Azul Diferente da Cercifaf, Mobippaper 
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da Cercifaf e o ponto mais alto com um 
grande espetáculo do “Avô Cantigas”.
Destacamos com ênfase o dia 23 de 
setembro e os comportamentos aditivos 
com uma sessão dirigida aos jovens do 
ensino secundário e profissional. A ação 
contou com a participação da Secção 
de Programas Especiais da G.N.R., do 
CDT (Comissão para a Dissuasão e To-
xicodependência do Distrito de Braga e 
culminou com um amplo debate em que 
os alunos puderam colocar questões 
relacionadas com o flagelo do consumo 
de drogas com tudo o que pode acarretar 
em termos de danos sociais e familiares.
A semana termina com uma ação que 
visa a segurança das nossas crianças 
no que diz respeito ao transporte das 
mesmas pelas instituições ou pelos 
familiares. Esta sessão teve a partici-
pação do Centro de Saúde de Fafe, do 
Destacamento de Trânsito da GNR e 
desta Secção de Programas Especiais.
Torna-se imperativo referir num jeito de 
conclusão que a semana resultou de 
uma parceria que permitiu criar uma 
rede de partilha e crescimento com a 
participação de várias entidades  resul-
tando num envolvimento que colocou a 
cidade de Fafe ao nível de várias cidades 
europeias trabalhando o tema da mobili-
dade inteligente e da segurança, numa 

perspetiva multidisciplinar onde todos 
e cada um procurou transmitir uma 
mensagem esclarecedora numa atitude 
dinâmica conseguida pela vontade de 
reunir parcerias.

SEGURANÇA E CONFIANÇA
MARCAM O REGRESSO ÁS AULAS
Regressar às aulas é uma animação… 
Saber que a Escola Segura estará sem-
pre à mão! Este poderia ser o mote ou 
o slogan para o que significa o compro-
misso entre escolas e a Secção de Pro-
gramas Especiais, ou seja, estar presen-
te divulgando, interagindo, promovendo 
ou prevenindo numa simbiose entre 
segurança, confiança e proximidade.
Este regresso às aulas visa sobretudo 
dar a conhecer a equipa que compõe o 
Núcleo Escola Segura para que ao longo 
do ano letivo e nas mais diversas esco-
las dos concelhos de Guimarães, Fafe, 
Vizela, Cabeceiras de Basto e Celorico 
de Basto se realizem à semelhança do 
ano transacto, ações de sensibilização 
numa dinâmica de prevenção onde 
escolas e GNR se encontrem no objetivo 
comum – o de garantir a segurança das 
nossas crianças!!
Assim, só nos resta desejar que este 
ano letivo seja profícuo em sucessos e 
realizações!

“A semana 
termina com 
uma ação 
que visa a 
segurança 
das nossas 
crianças 
no que diz 
respeito ao 
transporte das 
mesmas pelas 
instituições 
ou pelos 
familiares. 
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texto Susana Marvão
fotografias Bruno Pereira, Susana Marvão
e Grupo Folclórico da Corredoura

regiões
R

Honrar a tradição 
dando-lhe 
modernindade

6
0 anos. Seis décadas de história 
e de partilha de uma cultura 
que se quer popular. Que se 
quer folclórica. Mas nem por 
isso “adormecida”. Antes, quer-

-se intemporal. Dinâmica. E até com 
alguma contemporaneidade. O Grupo 
Folclórico da Corredoura, localidade 
da vila de S. Torcato, Guimarães, não 
podia, por isso, estar mais orgulhoso 
do seu passado, do seu percurso e do 
que o futuro lhe reserva. Precisamente 
porque em pleno século XXI consegue 
manter-se fiel às suas tradições mas, ao 
mesmo tempo, acrescentar-lhe alguma 
modernidade.
Aliás, Henrique Macedo, o presidente do 
Grupo, garante que o papel da instituição 
é, sobretudo, não deixar morrer as tradi-
ções daquele que é o grupo mais antigo 
do concelho de Guimarães. 
“As pessoas que têm algum interesse 
pela cultura popular desta região aca-
bam por ter como referência este grupo 
e por isso não temos muita dificuldade 
em recrutar novos membros”, disse ao 
ARRIVA Jornal Henrique Macedo.
O Grupo Folclórico da Corredoura re-
presenta o século XVIII e XIX, quer em 
termos de danças quer em termos de 
trajes, cuja preservação é um desafio já 
que “muita coisa se foi perdendo com o 
passar do tempo. No entanto, os registos 
feitos na altura da fundação do grupo 
foram muitos importantes” explicou-nos 
o responsável.
Hoje, são cerca de 53 os elementos que 

compõem a instituição, com idades tão 
díspares como 11 e 75 anos. Por ano, 
o grupo realiza entre 25 e 30 atuações.
“Já fizemos muitas mais. Somos o paren-
te pobre da cultura e até as Comissões 
de Festas já não apostam tanto neste 
espetáculo”.

TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
E o que podia ser uma contrariedade é 
encarado por Henrique Macedo como 
um desafio. Assim, e para chamar novos 
públicos e novos membros, o Grupo 
Folclórico da Corredoura resolveu dar 
um tom de modernidade às suas atua-
ções, sem nunca perder a tradição que 
o caracteriza.
“Para saber quem somos, temos de sa-
ber o que fomos, de onde viemos, como 
cá chegamos. E os grupos folclóricos 
preservam muita dessa informação. 
Podemos ter um papel importante na 
sociedade.”
Isto porque há a ideia de que os Ranchos 
Folclóricos apenas se centram nas dan-
ças e nos cantos. Mas o presidente diz 
que há muito para além disso. “Repre-
sentamos como se vivia, o que se vestia 
na época, como se trabalhava e em quê”.
Menos mal, parece haver uma tendên-
cia que as novas gerações começam a 
abraçar: a busca pelas tradições parece 
estar a renascer nos jovens. Algo que 
Henrique Macedo diz que pode e deve 
ser aproveitado, mas, admite, para isso 
as próprias instituições também têm 
de mudar.

porânea, da autoria de Filipa Francisco, 
no qual conjugaram a vertente mais 
moderna com a tradicional.
“Chegamos a ser criticados por isso, 
mas depois muitos vieram dar-nos os 
parabéns e acabaram por nos seguir.”
Um projeto inovador que culminou no 
abrir de muitas portas e, sobretudo, fez 
com o que o grupo passasse a ver visto 
de forma diferente. Agora, resta esperar 
pelos próximos 60 anos para que a his-
tória se continue a escrever.

“Temos de comunicar de forma diferen-
te, não nos podemos fechar. Há a ideia 
de que o folclore é algo muito fechado 
e não se pode sair da tradição que 
representa. Mas podemos inovar sem 
sair dessa tradição. Sem desrespeitar os 
costumes. Sem desvirtuar o passado e o 
legado que nos deixou”.
Exemplo disso foi o facto de, em 2012, no 
âmbito do Guimarães Capital da Cultura, 
o Grupo Folclórico da Corredoura ter 
feito um espetáculo de dança contem-

Grupo Folclórico da Corredoura

Henrique Macedo, presidente do Grupo Folclórico de Corredoura.
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C
orredoura localidade da 
Vila de S.Torcato, a Norte 
e a 6 Km da Cidade de                                                                                             
Guimarães, terra de gran-
des tradições culturais 

e religiosas marcada ainda por uma 
forte componente agrícola, onde se 
pode observar com rara beleza os 
campos e as searas do milho, linho e 
centeio, é também um dos pólos de 
maior desenvolvimento sócio/cultural 
da região e participada por um enorme 
movimento associativo.
Tendo como finalidade a ocupação dos 
tempos livres do povo da sua terra, o 
gosto pelo canto, dança e música, foi 
fundado no dia 1 de Março do ano de 
1956 o Grupo Folclórico da Corredoura, 
que desde logo desenvolveu um verda-
deiro trabalho de pesquisa e de recolha 
dos usos costumes e tradições do seu 
povo e da sua terra.
Os seus trajos representativos de fins 
do século XVIII princípios do Século 
XIX, são considerados os mais puros, 
genuínos e autênticos da sua região, 

tendo conquistado diversos prémios e 
várias distinções.
Conscientes do valor riquíssimo do 
património que possuímos, celebramos 
um protocolo com o Museu Alberto Sam-
paio, para depósito de um conjunto de 
peças de elevado valor, até que possam 
ser expostas no museu do Grupo que 
estamos a organizar.
Actuou em todos os grandes festivais 
de folclore que se organizam de Norte 
a Sul do País, e nas Ilhas da Madeira 
e Açores, e são várias as deslocações 
ao estrangeiro, Espanha, França, Itália, 
Alemanha, Áustria, Hungria, Sicília e na 
Coreia do Sul em 2012, onde representou 
Portugal no Folkloriada no maior Festival 
do Mundo Organizado pela CIOFF. 
É sócio fundador da Federação do Fol-
clore Português, da Associação CIOFF 
Portugal e é filiado no Inatel
Têm 6 discos gravados, 4 cassetes 5 Cd,s 
e actuou diversas vezes para as seguintes 
estações de Televisão, RTP 1 - SIC - TVI -, 
Porto Canal, RTP Madeira, RTP Açores, 
RTP Internacional e TV África - TV Galiza - 

RAI - TVE - RTF - TVH - TV Globo - TV Bandei-
rantes  TV Record Internacional do Brasil. 
Organiza todos os anos o Linhal da Cor-
redoura (Festa do Linho), única na região 
considerada uma das mais expressivas 
manifestações Etno-folclóricas de toda 
a região Norte do País.
A Publicação do Livro (O Linho no Cam-
po e na Eira), publicado pelo Grupo, diz 
bem de quem sente sobre si a responsa-

bilidade de salvaguardar as memórias  
e o património local, que ao longo dos 
anos fizeram a identificação da sua 
terra e do seu povo.
O Grupo Folclórico da Corredoura,,é 
aquele que mais tem contribuído, para 
a afirmação das nossas tradições lo-
cais, que melhor tem sabido represen-
tar os valores fundamentais da nossa 
cultura popular, que mais trabalho 
tem desenvolvido na preservação do 
património cultural da sua região
Como reconhecimento ao enorme 
contributo que o Grupo Folclórico da 
Corredoura têm prestado à cultura 
de matriz popular da sua região, foi 
condecorado com a Medalha em 
Prata de Mérito Associativo pela 
Câmara Municipal de Guimarães em 
2006, a Medalha da Vila pela junta de 
Freguesia da Vila de São Torcato em 
2013 e foi também o primeiro Grupo 
Folclórico da sua região, a quem foi 
atribuído o Estatuto de Colectividade 
de Utilidade Pública, feito que muito 
honra e prestigia o Grupo.

60 anos de (muita) história

“Os seus trajos 
representativos 
de fins do 
século XVIII 
princípios do 
Século XIX
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texto Susana Marvão
fotografias Bruno Pereira, Susana Marvão
e Grupo Folclórico da Corredoura

regiões
R

Corredoura aposta na 
vertente internacional 
do seu Grupo Folclórico

H
á 54 anos que o Grupo 
Folclórico da Corredoura 
realiza festivais interna-
cionais. Mas nada que se 
comparasse com a dimen-

são e perfil do festival realizado este ano 
e que coincidiu com as comemorações 
dos 60 anos da instituição.
Mas o que marcou a diferença? Fo-
ram vários os aspetos que acabaram 
por ditar que a edição de 2016, que 
decorreu de 8 a 14 de agosto, fosse 
distinta. Primeiro, o número de grupos 
internacionais. Este ano foram quatro 
os países que integraram o cartaz do 
evento. Panamá, Cazaquistão, Argenti-
na e Sérvia vieram até Portugal beber 
da nossa cultura e, ao mesmo tempo, 
mostrar um pouco dos costumes e 
tradições locais.
Este ano foi ainda pautado pelo facto 
de terem existido três galas. A gala de 
abertura, uma gala na qual estiveram 
presentes apenas os grupos nacionais 
e um terceiro dia dedicado exclusiva-
mente aos convidados internacionais.
Mas não ficando por aqui, a organiza-
ção resolveu ainda realizar uma série de 
workshops no centro da cidade sobre 
as danças de cada país. “Cada país 
apresentava as suas danças num am-

biente informal e convidava o público 
para dançar. Houve muita interação”, 
explicou o presidente da instituição, 
Henrique Macedo.
Outra das atividades teve uma forte com-
ponente social. Cientes de que muitas 
pessoas, sobretudo muito do público 
que gosta de grupos folclóricos, têm pro-
blemas em se deslocar, a organização 
resolveu levar os grupos internacionais 
a lares da zona e desta forma apresen-
tarem um pouco do seu folclore.  
Mas ainda não terminava por aqui. O  
Grupo Folclórico da Corredoura deu cor-
po e alma a uma orquestra, em parceria 
com a Academia de Música Valentim 
Moreira de Sá, composta por elementos 
dos quatro países convidados, assim 
como de Portugal. 
“Interpretamos alguns temas do reper-
tório de Guimarães”. Para ensaiar, não 
se pense que foram meses. Apenas 
uma semana foi o que os intervenientes 
tiveram para aprenderem e se adapta-
rem uns aos outros.
“Tivemos residências artísticas durante 
a semana e todos os dias ensaiávamos 
para desta forma atuarmos na gala de 
abertura e na gala internacional”.
Por último, algo completamente diferen-
te. Uma missa, celebrada no Mosteiro 

vasto. E Henrique Macedo “confessou” 
ao ARRIVA Jornal a intenção do o Grupo 
Folclórico da Corredoura se candidatar 
a acolher em Guimarães um festival 
do CIOFF, a conceituada Confederação 
Internacional das Organizações de 
Festivais de Folclore, entidade ligada à 
UNESCO.
“Os melhores festivais do mundo são 
do CIOFF e sendo nós membro, é pre-
tensão realizarmos o evento aqui em 
Guimarães. Se tudo correr dentro das 
nossas expectativas e possibilidades 
financeiras, gostaríamos de apresentar 
a nossa candidatura já em 2017”.
Para isso há uma série de requisitos 
que têm de ser cumpridos, mas que, de 
resto, quase todos já preenchidos pelo 
Grupo Folclórico da Corredoura.
“Eles pedem que o festival tenha cinco 
dias, o nosso teve oito. Tem de ter no 
mínimo cinco grupos internacionais, 
quando este ano tivemos quatro, por 
isso não é complicado. Estamos bem 
preparados, já que o festival CIOFF 
tem de ter atividades paralelas e nós já 
naturalmente o fazemos”.
Agora, falta sempre a componente 
financeira. “Pode ser que a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos 
possam ajudar...”. Fica aqui a dica.

Viajam muito, é certo. Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, Hungria e até Coreia 
do Sul foram alguns dos países que já acolheram o Grupo Folclórico da Corredoura. Mas 
também sabem receber no seu país. E a edição deste ano do Festival Internacional de 
Folclore é disso exemplo.

de S. Torcato, na qual participaram 
todos os grupos. Sendo que o Panamá 
e Argentina são países cristãos, mas o 
Cazaquistão é muçulmano e a Sérvia 
ortodoxa.
“Foi um momento muito bonito porque 
eles acabaram por participar em tudo. 
Foi emocionante, fizeram cântico, ofer-
tório... Tudo o que propusemos, eles 
aceitaram”. 
Ao todo, terão sido 300 os participantes 
neste encontro. “E tivemos sempre 
muita gente nas galas a assistir, o que 
nos deixou muito orgulhosos, para além 
de termos sido recebidos na Câmara 
Municipal de Guimarães pelo senhor 
presidente o que também muito nos 
honrou”.
Após esta sessão, os intervenientes 
fizeram um desfile pelo centro histórico 
de Guimarães, onde os grupos apro-
veitavam para fazer pequenas danças.
Com tudo isto, Henrique Macedo não 
tem por onde “fugir”: para o ano tem 
de haver mais.
“Já estamos a preparar. Aliás, mal 
termina um, o outro já está em anda-
mento”, comentou ao ARRIVA Jornal. 
O objetivo é que sejam diferentes os 
países participantes.
Mas o horizonte do Grupo Folclórico é 
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“O  Grupo Folclórico 
da Corredoura deu 
corpo e alma a uma 
orquestra, em parceria 
com a Academia 
de Música Valentim 
Moreira de Sá
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texto Mafalda Raínho
fotografias D.R.

L
literatura

Bocage

H
á um enorme espectro na 
escrita de Bocage, na sua 
forma de dizer que vai do 
mais formal ao mais sar-
cástico.

Condições sociais não lhe faltavam na 
infância! Cresceu numa família grande, 
tinha cinco irmãos e viveram econo-
micamente bem até ao seu sexto ani-
versário. Mas, mesmo assim, em casa 
respirava-se uma cultura diversificada 
e com raízes distintas. O pai chegou a 
advogado, sendo a mãe… bem, a mãe 
era filha do Almirante francês Gil Hedois 
du Bocage, Almirante que tinha vindo 
a Portugal no princípio do Século XVIII 
para tratar da reorganização da Marinha 
Real. O seu padrinho era 4º Guarda Mor 
em Setúbal fazendo parte da Casa Real. 
Literatura, em especial poesia, tinham 
relação com a sua família, já que a sua 
mãe era sobrinha de Anne-Marie Le Page 
du Bocage, reconhecida poetisa fran-
cesa, com vasta obra publicada, como 
o poema “A Columbiada”, que lhe fará 
receber a coroa de louros de Voltaire e o 
primeiro prémio da Academia de Rouen.
Este ascendente cultural, associado ao 
que se encontrava em sua casa, como 
literatura fundamentalmente clássica, 
são um complemento sério na sua 
formação, embora a nível escolar tenha 
sofrido bastante, já que em criança era 
continuamente vítima de maus tratos 
por parte do seu professor.
Se viveu os primeiros anos bem, a partir 
dos seis anos a vida altera-se quando 
o seu pai é, aparentemente, vítima de 
uma elaborada mentira, que o faz ser 
preso por seis anos, acusado do desvio 
de dinheiro público!  A sua mãe já não 
verá a libertação do pai quando este é 

ilibado das acusações, já que morre dois 
anos antes.
É então aos 16 anos que Bocage vai 
como voluntário para o Exército (diz-se 
que foi por causa de um amor não cor-
respondido… começou cedo!). Fica no 
Regimento de Infantaria 7 de Setúbal até 
que, dois anos depois, se transfere para 
a Marinha Real, local onde frequenta a 
Academia. 
A Academia de Guardas Reais forne-
cia na época um conjunto de estudos 
bastante variado, incluindo matérias do 
foro científico. Esta formação devia-se 
à equiparação que havia com o ensino 
universitário. Assim passou, no total, 
sete anos da sua vida.
No meio de tudo isto ainda havia os re-
citais, onde apresentava poesia de sua 
autoria. Era habitualmente ovado com 
audíveis aplausos dos presentes, o que o 
fazia sentir-se maravilhado. Associando 
a poesia à beleza de alguma raparigas, 
ou quase todas, deixava-se levar por pai-
xões que viviam em si, mas que bastas 
vezes não eram correspondidas.
A estas “indisposições” acrescenta-se 
a limitação ao próprio pensamento da 
época. A Inquisição Religiosa e a limita-
ção ao pensamento liberal, em especial 
a mando do Intendente Pina Manique, 
fazem-no considerar o seu caminho.
De certa forma, havia uma ligeira inveja 
sobre a vida de Camões, os locais onde 
tinha estado, a Índia, e outros caminhos 
que o maravilhavam.
No fim do curso da Escola naval deserta! 
Mesmo assim, a Rainha D. Maria no-
meia-o e Bocage comparece, seguindo 
para o Brasil, em 1785, como oficial 
na nau Nossa Senhora da Vida, Santo 
António e Madalena. Tal como ansiava 

15 de Setembro é feriado  municipal na Cidade de Setúbal e com boa razão! Afinal, em 1765, 
nasceu na cidade um dos mais altos membros da literatura portuguesa, o grande Manuel 
Maria de Barbosa l’Hedois du Bocage. Conhecido por todos como Bocage, o homem que de 
certa forma está para a literatura - fundamentalmente poesia - como o Bordalo Pinheiro para 
a escultura.

vai para a Índia, como Luís de Camões, 
mas uma forte tempestade obriga-os a 
derivarem para o Brasil. Chegou assim 
ao Rio de Janeiro em finais de Junho 
desse ano, acabando a nau por se de-
morar em reparações. Entretanto Luís de 
Vasconcelos e Sousa, Vice Rei do Brasil, 
recebe o quadro de oficiais onde Bocage 
se inclui, naturalmente. A sua estada 
no Rio de Janeiro significa, também, 
ter meios facilitados para conhecer a 
sociedade local!
Em Abril de 1786 o navio regressa a 
Portugal sendo, posteriormente, aprovi-
sionado e lançado para a Índia.
Chegando à Índia, mais propriamente a 
Goa, Bocage - dono de uma mentalidade 
dita boémia - desvalorizou todas as dife-
renças culturais, os interesses e gostos 
diferentes, continuando apenas a viver 
como em Portugal. Pior que isso, satiri-
zou e desclassificou a cultura indiana!
Em Fevereiro de 1789 é promovido a 
Tenente e colocado na Praça de Damão. 
Dois dias depois de chagar a Damão, 
decide sair com outro Oficial e ir visitar 
Macau. Razões para este comporta-
mento estranho nunca se conseguiram 
obter, embora se pense que fazia parte 
do seu desejo ir onde Camões tinha ido! 
Embora que, ao chegar a Macau, fosse 
diretamente juntar-se à guarnição, o ato 
militar era considerado como deserção, 
e aqui, só a amizade que gerou com o 
seu Governador Lázaro da Silva Ferreira, 
o salvou. Mesmo sendo apresentado à 
sociedade local, não conseguirá suprir 
a saudade que tem de Portugal, e muito 
menos dos seus amores diversos!
Em 1790 é convidado a entrar na Acade-
mia das Belas Letras Nova Arcádia, onde 
adoptou o pseudónimo Elmano Sadino. 

Mas, passado pouco tempo, escrevia 
já ferozes sátiras contra os confrades. 
A década seguinte é a da sua maior 
produção literária e também o período 
de maior boémia e vida de aventuras.
Os poetas Francisco Joaquim Bingre, 
Belchior Curvo Semedo e Joaquim Se-
verino Ferraz de Campos fazem renascer 
a desaparecida “Arcádia Lusitana” que 
tinha sido extinta em 1774. Agora com 
o nome “Nova Arcádia” é um ponto de 
encontro de poetas e escritores diversos.
O Intendente Geral de Polícia não lhes 
dava grande atenção. 
Como se tratavam de reuniões despre-
tensiosas, sem nenhuma alusão aos 
“ventos” soprados de França, Pina Ma-
nique, intendente-geral da Polícia, dava 

“Associando a 
poesia à beleza 
de alguma 
raparigas, ou 
quase todas, 
deixava-se levar 
por paixões que 
viviam em si, 
mas que bastas 
vezes não eram 
correspondidas.
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pouca atenção a estas reuniões até por-
que o responsável era o Padre Domingos 
Caldas Barbosa. Tudo isto acontecia no 
Palácio do Conde Pombeiro, que além 
de mecenas, era alguém que se movia 
aristocraticamente muito bem. 
Quando a fama do Bocage chega aos 
seus membros, o convite é imediato. 
Por uma questão de bom senso, Bocage, 
como atrás referido, usa o pseudónimo 
de Elmano Sadino e estas sessões de 
poesia e prosa são “preenchidas” com 
chá, torradas e bolinhos; eram essas 
as famosas “Quartas-feiras de Lereno”.
Rapidamente se entendeu que a exce-
ção aos demais que eram aborrecidos, 
pouco inspirados, estava no Bocage, 
ou aliás, Elmano Sadino. Entre outros 
momentos de especial criatividade o 
momento em que recita “Idílios Marí-
timos”, que virá a publicar em 1791, 
ou a primeira parte das suas “Rimas” 

que lhe dará incrementada fama, são 
passagens bastas vezes referidas como 
momentos altos.
Outro poeta de renome da época, e na-
turalmente quase esquecido na nossa 
história, é José Agostinho de Macedo, 
seu amigo e colaborador do “Jornal En-
ciclopédico”, vai dedicar-lhe um artigo 
muito elogioso a “Rimas”.
Sete odes, 108 sonetos, quatro canções, 
duas epístolas e cinco idílios bastaram 
para que o prestígio do poeta chegasse, 
também, à corte. 
Bocage e Agostinho de Macedo são 
convidados para os festejos do nasci-
mento da filha de Carlota Joaquina e 
de D. João, que decorrem em 1793 no 
Palácio da Ajuda.
Brilham e entusiasmam profundamente 
quem tem a possibilidade de os ver; con-
tudo na verdade estão profundamente 
zangados um com o outro. A oração de 

Agostinho de Macedo é tal que é ova-
cionado pela assistência. É tão notória 
a sua participação que acaba convidado 
para pregador da Casa Real.
Bocage reage a esse brilho de Agostinho 
de Macedo e inicia aquilo que alguns 
chamam de briga literária. Essa desa-
vença é tal que vai condenar a própria 
Academia. Aqui em particular, parece 
que a responsabilidade recai sobre o 
próprio Bocage, que “oferece” sonetos 
em quantidade e conteúdo suficiente 
contra tudo e todos, em especial contra 
alguns dos membros da própria Acade-
mia começando pelo Agostinho Macedo. 
Alguns dos poemas que Agostinho 
Macedo dedica a Bocage não ficam 
atrás. A verdade é que este desenten-
dimento também serviu para despertar 
qualidades nos dois, para os tornar mais 
acutilantes. Claro que o público gostava, 
mas o preço foi elevado.

Entretanto, o Intendente Geral da Polícia, 
que continuava a ser Pina Manique, tinha 
decidido pôr ordem na cidade! Assim, em 
Agosto de 1797, e por estar completamen-
te contra a atitude geral de Bocage, bem 
como com o conteúdo do seu trabalho, 
dá ordem para que o detenham; acusa-o 
de “desordenado nos costumes”. 
Fica preso no Limoeiro em Lisboa, uma 
prisão que fica ali entre a Sé e o Mira-
douro e que hoje é o Instituto de Estudos 
Judiciários. Embora só tenha ficado 
preso por três meses, sendo libertado a 
14 de Novembro de 1797, esta “estadia” 
permitiu-lhe passar o tempo a traduzir 
poesia hispânica e francesa.
Sendo extremamente irreverente, as 
suas palavras e atos levam-no a ser de 
novo detido, agora por crimes contra a 
Igreja. É preso nos calabouços da Inqui-
sição no Rossio, onde ficará até 17 de Fe-
vereiro de 1798. Nesta data é transferido 
para o Convento dos Beneditinos e, logo 
de seguida, para o Real Hospício das 
Necessidades, para ser “tratado” pelos 
Padres Oratorianos de São Filipe Neri. 
Durante o período que passa na prisão, 
Bocage muda bastante o seu comporta-
mento! Durante este período trabalha de 
uma forma dedicada, concentrada, tanto 
como tradutor como redator. Sai finalmen-
te em liberdade a 31 de Dezembro de 1798.
Por uma questão de bom senso, muda 
de atitude e ganha a amizade do Frade 
José Mariano da Conceição Veloso. O 
frade estava bem politicamente e dava-
-se bastante bem com Pina Manique. 
Essa boa colocação permite-lhe dar a 
Bocage vários trabalhos para traduzir, 
sem que haja por parte do Intendente 
alguma desaprovação.
Em 1801 passa a residir no Bairro Alto 
onde continuará o seu trabalho como 
tradutor.
No ano seguinte é de novo incomodado 
pela Inquisição. Desta vez é porque 
está a ser investigado por ligações à 
Maçonaria. Estes problemas não lhe 
retiram o patriotismo, até porque estas 
investigações do clero não o afastam da 
Corte. Publica “Aos Anos Faustíssimos 
do Sereníssimo Príncipe Regente de 
Portugal”, que dedica ao que virá a ser 
o Rei D. João VI. 
No ano de 1804 publica o 3º volume das 
“Rimas”, bem como “Excelentíssimo 
Senhor. D. Pedro José de Noronha, Mar-
quês de Angeja” e “Epicédio na Sentida 
Morte do Ilustríssimo”. São as últimas 
publicações escritas numa forma regu-
lar que Bocage fará. 
Nos primeiros meses de 1805 sofre um 
aneurisma na carótida e, sabendo que 
este lhe irá provocar, irremediavelmen-
te, a morte ainda faz duas traduções e 
escreve tudo o que pode! “Improvisos 
de Bocage na sua mui perigosa enfer-
midade”, “Novos Improvisos de Bocage 
na sua moléstia”, “Mágoas Amorosas 
de Elmano” e “A Virtude Laureada” estão 
entre os derradeiros trabalhos.
Morre a 21 de Dezembro; tinha feito 40 
anos em Setembro. 



22 ARRIVA JORNAL  JANEIRO-ABRIL 2016

texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

M
musik

by mokzz

Histórias nas órbitas 
do David Bowie

O 
Matt Roberts dos 3 Doors 
Down, que era um exce-
lente guitarrista, morreu 
de overdose num evento 
de caridade em agosto, 

e também gostava bastante do David 
Bowie, tendo-o referido, esporadicamen-
te, como uma inspiração. Bem esse é 
um facto que também se tem tornado 
um pouco comum depois da morte do 
Bowie: dizer que ele foi uma inspiração.
Também dei pulos de satisfação quando 
li na Rolling Stone que o Ricci Martin 
tinha morrido. Depois é que reparei que 
não era o Ricky Martin, mas sim o Ricci, 
o filho do grande cantor dos anos 50: 
Dean Martin, o amigo do Frank Sinatra 
que cantava com ele várias vezes nos 

casinos dos Mafiosos amigos do Sinatra.
O meu Papzz nem sequer gostava de 
David Bowie, por isso só tinha uns 20 
álbuns em vinil, 15 CDs e outros tantos 
singles. Ainda tinha mais um LP em vinil 
do David nos Tin Machine.
Há pessoas que vivem para censurar 
tudo, e por isso há imensa gente que só 
descobriu o DB depois de morto. 
A obra do David é uma espécie de gran-
de catálogo de sons, como as paletas 
das cores do computador, mas como 
som. O meu pai gozava comigo. Não me 
deixava ver a capa do LP ou CD e punha 
a tocar. Um dia ouvi quatro temas de se-
guida, todos completamente diferentes, 
e todos Bowie! Dois desses temas eram 
seguidos no mesmo lado de um álbum, 

o demonstrava - já que era de autoria 
conjunta. 
O David tinha influências diversas na 
óptica cultural. Nasceu num bairro 
fantástico em Londres, que adoro 
quanto mais não seja por ter lá a Brix-
ton Accademy, um antro de música de 
elevada qualidade. Brixton é o ex-Teatro 
Astoria que, em 1983, foi convertido em 
sala intimista de concertos. Isto é que 
é trabalho a sério! Imaginem duas mil 
e tal pessoas numa sala onde está ao 
vivo uma banda tipo The Police, os Dire 
Straits ou o Eric Clapton, ou para quem 
não conheça os que referi, então, Groove 
Armada, Iron Maiden, Faith No More, ou 
assistir aos AC/DC a gravarem o vídeo 
clip Thundersrtuck!!!

e eu nem reparei que o meu pai ao mos 
passar tinha simplesmente tirado e 
voltado a colocar o mesmo disco. Está-
vamos a ouvir Warszawa do álbum Low. 
O tema seguinte era Speed of Life, que 
foi o primeiro instrumental a ser escrito 
pelo David. Um som que não tinha nada 
a ver e, se os tentarem ouvir no Youtube 
ou cena assim, entenderão o que quero 
dizer porque são tão parecidos como o 
Hino Nacional e A Minha Casinha dos 
Xutos e Pontapés.
De uma certa forma, todos os grandes 
músicos são sempre acompanhados 
por outro. O Elton John tinha o Bernie 
Raupin, o Rui Veloso tinha o Carlos Tê, 
e muitas vezes o David Bowie tinha o 
Brian Eno, e Warszawa era um tema que 

A Beyoncé fez 35 anos, o que prova, tecnicamente, que está viva!  Como nestes últimos textos só falo de mortos, tirei à sorte 
para ver quem ganhava e saiu-me o David Bowie!
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AH! Era para falar do David? Mas eu 
estou a falar de várias coisas que o orbi-
tam. Como é hábito, se querem história 
oficial, não falta na internet.
A cena de lhe chamarem Camaleão 
do Rock deve-se, fundamentalmente, 
a esta extrema capacidade que tem 
enquanto músico, com as suas fases, 
maioritariamente, pelo tempo que andou 
a “marinar” no Ziggy Stardust.
Carlos Alomar, o extremo guitarrista que 
o acompanhou quase sempre, também 
contribui muito para esta qualidade. 
Ter o Carlos Alomar é o mesmo que ter 
o Patrick Moraz como teclista ou ter o 
Jimmy Page dos Led,  o Tom Scholz dos 
Boston, o Yngwie Malmsteen. Há raros 
momentos em que tudo se conjuga de 
uma forma positiva e este espaço tem-
poral foi assim.
Muitas pessoas só sabem de um músico 
se os temas passarem na MTV, na rádio, 
nos intervalos do futebol ou se coincidi-
rem com algo notável.
Por exemplo, um tema de  1972 chamado 
Pop Corn, do Gershon Kingsley, ficou 
famoso porque era a música que se 
ouvia associada a diversos eventos no 
Jogos Olímpicos de Munique (incluin-
do quando membros de um simpático 
grupo de terroristas de nome Setembro 
Negro assassinaram 11 atletas Israelitas 
e um policia alemão).
Em 1969, o Major Tom do Bowie ficou 
famoso por causa do tema Space Od-
dity. Neste tema o Major Tom vai todo 
deprimido numa viagem para a Lua, 
viagem esta que coincide com a viagem 
do Apollo 11. Tão ligado ao espaço fica 
este tema, o videoclip fica como o pri-
meiro gravado no espaço. Ah pois foi… 
em Maio de 2013, a bordo da Estação 
Espacial Internacional e com o Space 
Oddity interpretado em “cover” pelo 
comandante Chris Hadfield.
O Space Oddity foi o primeiro tema do 
Bowie a ir dar a “charts”. Este Space 
valeu mesmo um prémio especial Ivor 
Novello pela sua originalidade! Relembro 
que o Ivor Novelo é dos mais prestigio-
sos e sérios prémios musicais do Reino 
Unido.
Falei, e volto a falar, de Stardust, o quinto 
álbum do David, quanto mais não seja 
porque tem um dos maiores títulos que 
me lembro para um disco: The Rise and 
Fall of Ziggy Stardust and the Spiders 
from Mars. 
É verdade que nessa década o David 
andava, mais ou menos, indeciso sobre 
as drogas que preferia! Uma boa parte 
de todo aquele trabalho musical se deve 
um pouco (se não todo) a esse estado 
alucinado, por isso será relativamente 
normal e aceitável que o disco seja 
uma história sobre um músico de rock, 
bissexual e alienígena, onde se fala de 
drogas e sexo e política e droga e sexo, 
e também sobre drogas!!!
O The Rise and Fall of Ziggy Stardust and 
the Spiders From Mars é considerado, 
por muitos seres credíveis do mundo da 
música, como um dos maiores álbuns de 

Em 1969, o Major Tom do Bowie 
ficou famoso por causa do tema 
Space Oddity. Neste tema o Major 
Tom vai todo deprimido numa 
viagem para a Lua, viagem esta 
que coincide com a viagem do 
Apollo 11. 
“

todos os tempos; para a Revista Rolling 
Stone é o 35° melhor. 
Chamam-lhe camaleão porque o es-
pectro musical é muito grande! Cria e 
toca temas extremamente diferentes 
com muita facilidade e, embora esteja 
sempre rodeado por excelentes músicos. 
Como já referi atrás o Brian Eno, o Carlos 
Alomar e outros são grandes portentos 
da história da música. Mas também 
é um confesso apreciador de estilos. 
Lembro-me de ler algures que, um dia, 
o David chegou a Manchester com o seu 
teclista na época, o Nicky Graham, e que, 
enquanto o Nicky foi para um Hotel no 
aeroporto, o David foi ver se havia algum 
voo para Nova Iorque; havia e foi lá ter 
com o Elvis! Acabou por acompanhar 
o Elvis por dois dias no Madison Quare 
Garden.
Em meados dos anos setenta, estas idas 
aos US of A, levam-no a interessar-se 
por variantes de som norte-americano. 
Certa noite, estava com o seu amigo 
John Lennon e diz “ey John, let’s write 
a song”. Bem, isto é como eu sonho a 
cena, mas a verdade é que a ideia parte 
de uns acordes que ambos vão trocando, 
e nasce “Fame”. Publica o Young Ameri-
cans, muito bonito, com grandes letras. 
Os músicos são demais, muito bons a 
sério! O Andy Newmark que  é baterista 
do Sly Stone um grande maluco, um 
super intérprete de Rock, R&B, Funk, 
Soul, Soul psicadélico, de pop básico 
e sei lá que mais! Outro era o Luther 
Vandross, direitinho do soul e que, na 
altura era um miúdo, e é claro o Carlos 
Alomar, que refiro várias vezes, e que 
acompanhá-lo-á até à morte!
A amizade com o Brian Eno virá por 
esta altura. Heroes é um mito, tem uma 
letra que balança dentro do coração. 
Heroes é um dos temas mais belos que 
já ouvi, e nem imagino o Senhor Eno ali 
a conversar de pauta, a escrever música 
naquelas escalas; que doce.
Entre os fins dos anos setenta e o 
princípio dos anos oitenta houve um 
período em UK em que Queen e Bowie 
andavam sempre próximos. Entre Under 
Pressure e Let’s Danc, os entusiastas do 
som já nem se dividiam, porque era tudo 
muito interessante; e bom! Estas novas 
criações levam à criação de novas iden-
tidades de estilo. Drum and bass, Adult 
contemporary, Pop industrial ou New 
Romantic são novos tipos, rotulados 
desta forma para identificarem todos 
os novos sub estilos ou géneros que vão 
aparecendo. Só estou a referir porque 
tenho de referir, porque para quem ouve 
e aprecia, na realidade, é perfeitamente 
indiferente.
Rock De Garagem, Surf Music, Jungle 
Pop e Pop Punk é a forma como são 
classificados os Barracuda, uma banda 
de Londres contemporânea do Bowie. Al-
guns temas até são classificados como 
Neo Surf Music, o que é demais para a 
minha paciência. Um dos membros dos 
Barracuda era o David Buckley, que é 
um grande amigo e posterior biógrafo 

do Bowie que, a seu propósito, diz “o 
David Bowie penetrou e modificou 
mais vidas do que qualquer outra figura 
comparável.” Ainda a propósito, mais 
à frente há uma outra importante refe-
rência que caracteriza a importância de 
Bowie neste mundo, quando se lê que “ é 
fundamental a sua influência no mundo 
da música, na ligação entre artistas e 
bandas mais antigas e a nova geração 
além de ter auxiliado movimentos como 
a libertação gay e a recriação de uma 
nova juventude independente, e ainda 
introduziu novos modos de se vestir”, 
novas formas de evolução.
Além da música, o David tinha encon-
trado um ser por quem se apaixonou, a 
então modelo Iman, com quem casou 
em 1992 e tinha uma filha, a Alexandria. 
Vivia normalmente em Manhatan, Nova 
Iorque, num apartamento grandioso que 
lhe tinha custado catorze milhões de 
Dólares, e fazia uma vida perfeitamente 
simples. Tinha a sede da sua empresa 
perto de casa, ia a pé, passava pelo café, 
onde bebia um, até era capaz de comer 
uma panqueca, e lia um jornal. Imensas 
pessoas nem sabiam quem ele era, nem 
ele se preocupava com isso. 
O não querer preocupar era uma forma 
de ser e de estar. Entende-se isso quan-
do, desde o momento que soube que 
tinha um cancro de fígado, até, literal-
mente, à sua morte, muito poucos foram 
os que o souberam; nem a família sabia!
Os álbuns Hours, Heathen, Reality 
marcaram os primeiros anos do Século 
XXI, mas depois fica quieto por quase 
dez anos. Em 2013 edita o single de 
lançamento do álbum Blackstar. The 
Next Day é, na verdade, tema estranho 
de um disco estranho para quem não 
tenha seguido atentamente a sua vida. 
É a congregação de diversos elementos 

tipo constantes na sua existência. Muito 
se disse, e diz, a este respeito, mas a 
própria capa acaba por ser revelante. 
É a capa do álbum Heroes com o título 
riscado, e um quadrado branco em 
cima da sua cara apenas com o título 
do disco.
Uma vida brilhante que ainda nos dará 
Blackstar, lançado no dia do seu 69º 
aniversário; uns dias antes da sua morte. 
Um trabalho fantástico, como seria de 
esperar, com a produção do Tony Viscon-
ti, uma vez mais e pela última vez, com a 
ajuda de grandes amigos entre as quais 
da Maria Schneider, que participa com 
a sua orquestra, ou o “invulgar” Danny 
McCaslin, o saxofonista que há anos não 
sai do seu clube de jazz privado.
Bowie vendeu mais de 136 milhões de ál-
buns ao longo de sua carreira. Recebeu 
em Uk  nove certificações de álbum de 
platina, onze de ouro e oito de prata, e 
mais cinco de platina e sete de ouro nos 
US of A. Em 2004 estava na 39ª posição 
em sua lista dos “100 Maiores Artistas 
do Rock de Todos os Tempos” e em 23º 
lugar na lista dos “Melhores Cantores 
de Todos os Tempos”, classificações 
atribuídas pela Revista Rolling Stone.
Numa das suas últimas entrevistas, a 
dado passo Bowie diz algo que é um 
reflexo da sua forma de ser: “Somos su-
ficientemente grandes ou maduros para 
aceitarmos que não há um plano, algum 
lugar para onde iremos, um presente 
da imortalidade no fim disso tudo caso 
tenhamos sido evoluídos o bastante? 
Talvez, não sejamos capazes de viver 
com isso. Talvez, tenhamos que existir 
e viver com a ideia de que temos ape-
nas um dia de cada vez. Conseguimos 
viver assim? Porque, se conseguirmos, 
assim estaremos tendo um propósito 
maravilhoso.”
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RR
religião

texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

“

Madre Teresa de Calcutá, uma das figuras religiosas mais 
controversas globalmente, foi canonizada a 4 de Setembro. 

Santa Teresa
de Calcutá

N
o dia 4 de setembro reali-
zou-se a cerimónia de cano-
nização de Madre Teresa de 
Calcutá. Mais de cem mil 
participantes a assistiram à 

missa que decorreu a partir das 10h30, 
obviamente na Praça de São Pedro no 
Vaticano. Esta foi a data escolhida por 
ser o domingo mais próximo do 19º 
aniversário da morte de Madre.
Na cerimónia transmitida por 125 ca-
deias de televisão, e à qual assistiram 
600 jornalistas, o Papa Francisco diri-
giu-se aos presentes caracterizando o 
trabalho da Madre Teresa, focando preci-
samente particularidades da sua atitude 
que a colocavam como referência no 
Mundo Cristão. Entre outras, o trabalho 
que fez em prol da defesa da vida, do ser 
humano na abrangência da expressão, a 
promoção do “amor gratuito” como for-
ma de estar e como prática quotidiana. 
Claro que também referiu a luta contra 
o aborto, relembrando quando dizia que 
“o não nascido é o mais pequeno, o mais 
débil, o mais pobre”. 
Uma das grandes lutas da Madre Teresa 
foi, e citamos, “fazer sentir a sua voz aos 
poderosos da terra para que reconheces-
sem a sua culpa perante os crimes da 
pobreza criada por eles mesmos”.
Madre Teresa nasceu em 1910 na cidade 
de Skopje na Macedónia, filha de imi-
grantes albaneses. De nome completo 
Agnes Gonxha Bojaxhiu, a sua conduta 
e encaminhamento espiritual levou-a 
a ingressar aos 18 anos na ordem das 
irmãs de Nossa Senhora do Loreto em 
Dublin, na Irlanda. Foi aí que adoptou o 
nome de Teresa, sendo a escolha uma 
homenagem à Santa Teresa de Lisieux, 

a Santa Teresinha do Menino Jesus e 
da Santa Face, aquela que Santificada, 
havia sido referida pelo Papa Pio X como 
“a maior entre os santos modernos”. 
Foi, e cito outra referência a respeito da 
Santa Teresa de Lisieux, alguém com um 
“jeito prático e simples de abordar a vida 
espiritual”. É claro que era justificável 
para a Madre Teresa seguir esta conduta 
como exemplo.
Madre Teresa fez o voto de não negar 
nada a Deus; estávamos em 1942. As 
suas cartas inspiradas por Jesus che-
garam logo depois… E nelas, Jesus, é 
claro! É Ele que lhe pergunta, comen-
tando o seu voto ao Pai, “Deixarás de 
fazer isso por mim?”.
O Padre Brian Kolodiejchuk, postulador 
da causa de canonização de Madre Te-
resa de Calcutá e autor do livro “Come, 
be my Light”-  “Vinde, sê a minha Luz” - , 
explica que o voto de Teresa é o subs-
trato da sua vocação, sendo muito claro 
nas cartas que Jesus lhe explica o seu 
chamamento. Ela vai fazer o que Jesus 
lhe sugere sendo, nos momentos mais 
difíceis, motivada pelo pensamento na 
dor de Jesus perante o seu sacrifício. Os 
pobres não conhecem Jesus, portanto 
levá-los a conhecê-Lo, é o caminho 
para o amar!
Noutra passagem, o Padre Brian afir-
ma que “este foi um dos pilares que 
a manteve no seu caminho através da 
prova da escuridão”, e ainda cita uma 
passagem de uma outra carta onde 
Teresa escreve que “estive a ponto 
de deixá-Lo e então recordei o voto, e 
isso me fez levantar-me”. Questiona-se 
onde poderia ser mais útil. Estamos 
em 1948 e, com quase 38 anos, decide 

ir para uma cidade das mais pobres e 
degradadas da época, Calcutá, na Índia.
Vai munida de uma vontade ilimitada 
de trabalhar em prol da misericórdia, 
do amor gracioso por todas as pessoas; 
mesmo independentemente da sua re-
ligião. A intenção é fundar a Congrega-
ção das Missionárias da Caridade, que 
virá a ser oficialmente reconhecida em 
1950 pelo Papa Pio XII. Originalmente, é 
vontade do Vaticano que seja conhecida 
como a Congregação Diocesana de 
Calcutá. Doze missionárias iniciam as 
atividades e decidem como missão prin-
cipal cuidar dos “pobres, necessitados, 
doentes e excluídos do meio social”.
O Governo Indiano contribui ofertando 
um Templo Hindu, que virá a ser con-
vertido para abrigo para indigentes e 
doentes. A Madre Teresa irá logo de 
seguida abrir um centro de tratamento 
de leprosos em Titagarh.
Em 1965 o Papa Paulo VI autorizou 
Madre Teresa a expandir o projeto a 
outros países, permitindo assim à 
Congregação um rápido crescimento 
por todo o mundo. O primeiro País a 
receber as Missionárias, fora de Calcu-
tá, foi a Venezuela, seguindo-se a Itália 

Madre Teresa 
nasceu em 
1910 na cidade 
de Skopje na 
Macedónia, 
filha de 
imigrantes 
albaneses. 
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e a Tanzânia. Até nos Estados Unidos 
abriu uma delegação. Foi no bairro de 
Bronx, em Nova Iorque, bairro que na 
altura tinha um dos maiores índices 
de crime, pobreza e desemprego dos 
Estados Unidos.
Em 1975 Dom Manuel Martins ascende 
ao cargo de Bispo Emérito de Setúbal 
e, no ano seguinte, escreve à Madre 
Teresa sugerindo uma casa nessa 
cidade portuguesa. Num curto espaço 
de tempo recebe uma carta de resposta 
redigida à mão pela própria Madre, em 
que esta refere desconhecer por com-
pleto a cidade, mas aceita a ideia, e que 
sim, será em Setúbal a primeira casa da 
Congregação em Portugal!
As irmãs da Congregação Missionárias 

da Caridade chegam em 1980 a Setúbal. 
É o próprio Dom Manuel Martins que 
refere em memórias que “Arranjámos 
uma casa, preparámos a casa modes-
tamente, com um sofá, uma televisão, 
um frigorífico. Logo que chegaram, as 
quatro raparigas muito simpáticas, de 
sari, pediram que retirássemos o sofá, 
a televisão e o frigorífico”. D. Manuel 
ainda acrescenta que “bom, tiramos o 
sofá e a televisão mas o frigorífico es-
tranhámos, no entanto elas explicaram 
que Nosso Senhor disse que nem às 
aves do céu faltaria com comida”.
Pouco depois a Madre Teresa desloca-
-se a Portugal para visitar a Congrega-
ção. É recebida obviamente por Dom 
Manuel Martins. A esse respeito, o 
Bispo recorda e cita o pedido da Madre: 
“Senhor Bispo trate de arranjar uma 
casa onde as irmãs possam realizar a 
sua missão, e se não lhes arranjar uma, 
já lhes disse, que levem os pobres para 
sua casa”.
Bem, a casa “aparece” quando Dom 
Manuel Martins consegue reunir a 
importância de 60 mil contos, valor 
necessário para adquirir o Palácio Bo-
telho Moniz. Diz Dom Manuel Martins 
que “Foi um milagre da Providência 
conseguir juntar aquele dinheiro”. E 
assim a Congregação instala-se definiti-
vamente em Portugal. Mais duas casas 
irão aparecer no nosso País, uma em 
Faro e outra em Lisboa, que além das 

missionárias, contam globalmente com 
a colaboração permanente de cerca de 
duzentos voluntários.
Em 1979, o trabalho da Madre Teresa é 
finalmente reconhecido ao ser distin-
guida com o prémio Nobel da Paz. 
Madre Teresa morre em 1997 com 87 
anos, em Calcutá. Foi Beatificada a 
19 de outubro de 2003 pelo Papa João 
Paulo II. 
A missa de canonização foi celebrada 
pelo Papa Francisco, estando presente 
o brasileiro Marcilio Haddad Andrino, 
cuja “cura extraordinária e inexplicável” 
constituiu o segundo milagre que ele-
vou Madre Teresa aos altares.
A festa litúrgica da nova santa foi ce-
lebrada, invulgarmente pela primeira 
vez, na segunda-feira, para coincidir 
com o dia da morte da fundadora da 
Ordem das Missionárias da Caridade. 
A missa na praça de São Pedro ficou a 
cargo do secretário de Estado, o Cardeal 
Pietro Parolin.
A Congregação das Missionárias da 
Caridade estende-se atualmente a 130 
países, reunindo 4500 religiosas. Des-
tas, cerca de uma dezena e meia estão 
em Portugal.
“Não, padre, não estou só, tenho Sua 
escuridão, tenho a Sua dor, tenho uma 
terrível nostalgia de Deus. Amar e não 
ser amado, eu sei que tenho Jesus na 
união que não foi quebrada, minha 
mente está fixa n’Ele e só n’Ele”.

“Em 1965 o 
Papa Paulo 
VI autorizou 
Madre Teresa 
a expandir 
o projeto a 
outros países, 
permitindo 
assim à 
Congregação 
um rápido 
crescimento 
por todo o 
mundo. 

PUB
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CAMARÕES, COUVE CHINESA E PIMENTOS

Ingredientes, 2 pessoas
400 gr camarão; 2 colheres de sopa 
de óleo de côco; 2 dentes de alho; 2 
alhos franceses; 1 couve chinesa; 1 
pimento encarnado; 4 colheres de 
sopa de molho de soja; 2 colheres 
de sopa de molho agridoce; 1 limão 
- sumo; 1 colher de chá de molho 
de peixe; 2 colheres de sopa de 
coentros frescos.

Preparação 
Descasque os camarões deixando as caudas. 
Faça um corte nos seus dorsos e retire o “tubi-
nho” preto. Reserve os camarões. Aqueça um 
wok e adicione o óleo de côco. Junte o alho e 
o alho francês, envolva até translúcido. Colo-
que a couve chinesa e deixe cozinhar por 5 a 
10 minutos. Junte o pimento, os camarões e 
todos os condimentos. Tape até que os cama-
rões estejam no ponto. Sirva com mais molho 
agridoce e decore com coentros frescos.

BROWNIE COM FRAMBOESAS

Ingredientes
6 a 8 fatias
2 ovos; 1/2 chávena de leite 
de amêndoas (ou outro); 60 
gr chocolate preto (mín. 70%) 
derretido; 1 chávena de farinha de 
amêndoa; 1/2 chávena de açúcar de 
côco; 1/4 chávena de cacau cru em 
pó; 1 colher de café de fermento em 
pó; 2 colheres de sopa de pepitas 
de cacau cru; 100 gr framboesas 
(frescas ou congeladas)

Preparação 
Pré-aqueça  o forno a 180ºc e prepare uma 
forma com papel vegetal. Numa taça, bata os 
ovos com o leite de amêndoas e o chocolate 
derretido. Noutra taça, misture todos os se-
cos: a farinha de amêndoa, o açúcar de côco, 
o cacau em pó, o fermento e as pepitas de 
cacau. Envolva os ingredientes à mistura de 
ovos em duas vezes, mexendo até não haver 
grumos. Adicione as framboesas e incorpo-
re-as apenas o suficiente para que fiquem 
misturadas mas não desfeitas. Coloque a 
massa no forma e leve ao forno por 20 - 25 min. 

Chegou o outono

sabores

texto Susana Marvão
receitas e fotografias  http://www.lemonaid.pt/

S

A 
transição do verão para o outono, quando falamos de gastronomia, 
pode não ser propriamente fácil. Por um lado, não queremos deixar 
“partir” os sabores frescos que nos lembram o sol e o mar mas, por 
outro lado, também é verdade que nos começa a fazer falta algo mais 
“quente”. Isto apesar de, hoje, ser cada vez mais complicado distinguir 

e definir as estações do ano! Por isso, nesta edição, resolvemos apresentar uma 
miscelânea de receitas que o vai poder ajudar nessa suave (mas doce) transição.
Tudo isto “embrulhado” num conceito saudável sem perder o paladar e o prazer 
de estar à mesa. 
Podemos assim começar por uns camarões com couve chinesa e pimentos, 
passando para um hambúrguer de feijão preto e beterraba. Não era bem isto que 
lhe apetecia? Que tal uns noodles com mexilhões e leite de coco? Ou um salmão 
marinado com noodles de pepino?
Certo, certo é que a sobremesa não pode faltar numa mesa de outono. Bem, na 
verdade também não pode faltar a uma mesa de primavera. E verão. E outono...
Por isso, deixamos aqui a sugestão de uns Twix de amendoins e de uns brownie 
com framboesas. Queremos ver se tem coragem para lhes resistir.
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SALMÃO MARINADO COM NOODLES DE PEPINO

Ingredientes
2 pessoas
300 gr lombo de salmão frasco, 
com pele; 2 colheres de sopa 
de molho de soja; 2 colheres de 
sopa de sumo de limão fresco; 
1 pepino grande; 1 raminho de 
aneto (ou rama de funcho); 2 
hastes de hortelã; 1 colher de 
sopa de azeite; Sal marinho e 
pimenta preta do moinho.

Preparação 
Comece por marinar o salmão no molho de 
soja e sumo de limão. Reserve durante 20 min 
- 2 horas; Aqueça uma frigideira e coloque o 
salmão com a pele para baixo. Deixe cozinhar 
em lume médio durante 8 - 10 min. Entretan-
to, faça os noodles de pepino com a ajuda 
de um descascador dentado. Coloque num 
prato, junte as ervas frescas e tempere. Vire o 
salmão e deixe que cozinhe alguns segundos. 
Coloque em cima da cama de noodles. 

TWIX DE AMENDOINS

Ingredientes
2 chávenas de flocos de aveia; 
1/2 chávena de açúcar de côco; 
1/2 colher de café de baunilha 
natural em pó; 1/2 colher de café 
de sal marinho; 1/4 chávena de 
óleo de côco derretido; 2 colheres 
de sopa de água; 1/2 chávena de 
manteiga de amendoim; 1 pitada 
de flôr de sal; 150 gr chocolate 
preto 70% cacau derretido

Preparação
Pré-aqueça o forno a 180ºc. Coloque, num pro-
cessador de alimentos, os ingredientes secos e 
triture até farinha fina. Adicione o óleo de côco e 
a água e volte a triturar. Espalhe essa “bola” num 
tabuleiro e molde um retângulo. Leve ao forno 
durante 25 - 30 minutos. Espere que arrefeça e es-
palhe manteiga de amendoim. Polvilhe com flôr 
de sal. Leve ao congelador. Corte em barrinhas 
finas e coloque numa rede com um tabuleiro/
papel por baixo. Cubra com o chocolate derretido.

HAMBÚRGUERES DE FEIJÃO PRETO E BETERRABA 

Ingredientes
4 pessoas
1 beterraba ralada; 500 gr feijão 
preto cozido; 1 colher sopa 
mostarda de Dijon; 1 colher café 
sal marinho; Pimenta preta do 
moinho; 1 ovo; 1 chávena amêndoa 
moída; 1/2 chávena de farinha 
aveia. 8 cogumelos Portobello; 2 
colheres sopa de azeite; 4 raminhos 
de tomilho fresco; Sal marinho e 
pimenta preta do moinho. 8 fatias 
de queijo de cabra (chèvre); Rúcula.

Preparação 
Esmague o feijão preto com a beterraba. 
Adicione a mostarda, o sal, a pimenta e o ovo. 
Misture. Envolva a amêndoa moída e a farinha 
de aveia. Forme 4 hambúrgueres e leve-os 
ao frio durante 30min. Pré-aqueça o forno a 
180ºc. Descasque os cogumelos e tempere-os 
com azeite, tomilho, sal e pimenta. Asse-os 
por cerca de 15min. Grelhe os hambúrgueres 
numa frigideira aquecida. Monte os hambúr-
gueres, com rúcula em cima de um cogume-
lo, seguido de um hambúrguer, duas fatias de 
queijo chèvre e outro cogumelo.

NOODLES COM MEXILHÕES E LEITE DE CÔCO

Ingredientes
2 pessoas
1 colher de chá de leite de côco; 
1 cebola roxa; 2 cm gengibre, 
descascado inteiro; 6 tomates 
cereja, em quartos; 400 ml leite 
de côco; 400 ml água fresca; 1 
colher de chá de sal marinho; 
200 gr noodles (usei de espelta); 
500 gr mexilhões (usei congela-
dos com casca); 1/2 lima, sumo; 
1 punhado de rúcula; 4 tomates 
cereja, em quartos; Coentros.

Preparação 
Comece por saltear a cebola e o gengibre no 
óleo de côco. Adicione o tomate e deixe cozi-
nhar até translúcido. Junte o leite de côco e 
a água e espere que levante fervura.
Adicione os noodles e deixe que comecem a 
cozer. Quando já estiverem moles, mas ainda 
não cozidos, coloque os mexilhões e tape, 
deixando cozinhar cerca de 5 minutos.
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S
saúde

texto Dr. Pedro Oliveira
Médico Ginecologista-Obstetra
Coordenador da Unidade de Ginecologia e Obstetrícia
Hospital da Luz Guimarães
fotografias shutterstock

N
os dias de hoje há uma cer-
ta dificuldade em ser Mãe e 
exercer convenientemente 
a Maternidade, em parte 
consequência do papel que 

a Mulher ocupa no mercado de trabalho 
ser diferente daquele que existia nas 
décadas passadas. A Mulher precisa 
do trabalho externo para se sentir rea-
lizada, havendo alguma dificuldade em 
conciliar o papel de mãe com o ser pro-
fissional. Neste contexto entra também 
o apoio familiar e social, cada vez menos 
presente, seja pelo prolongar da idade de 
reforma dos avós, pelo “desenraizamen-
to” cada vez mais frequente na procura 
de novas oportunidades de trabalho, pela 
falta de apoio sócio-laboral às grávidas...
A decisão de ter um filho não é fácil, e 
isso reflete-se no adiar da Maternidade, 
por vezes com consequências “trágicas”, 
como se demonstra pelo crescente au-
mento da infertilidade. E não há boas ou 
más alturas para esse evento, quando 
muito “timings” ideais e vontade, não 
porque a sociedade assim o exige mas 

ESTE ARTIGO TEM O APOIO

porque se sentem preparadas para isso.
Mas será que se sentem preparadas 
para isso? Como será a Gravidez e a 
Maternidade?
Muitas Mulheres imaginam a gravidez 
como um momento sublime, cheio de 
graça, felicidade pura, contemplação… 
No entanto, se já esteve grávida, sabe 
que não é bem assim, nem tudo são 
“rosas”, o mundo não para, os problemas 
continuam a aparecer. Idealize e fantasie 
sobre o assunto, mas mantenha os pés 
assentes na Terra: a barriga e o peito 
vão crescer, vai aumentar de peso, as 
pernas vão inchar, o cansaço vai apa-
recer, vai deixar de conseguir dormir 
tão bem como dormia… mas também 
vai sentir o primeiro movimento do seu 
filhote, e todos os outros restantes que 
se lhe seguirão, sentir que está a gerar 
um Ser pelo qual “daria a sua vida”. Há 
gravidezes mais ou menos tranquilas, 
há gravidezes mais difíceis, … e há 
Mulheres que escolhem VIVER este pro-
cesso de Maternidade, com as “dores” e 
“alegrias” inerentes ao mesmo.

O desafio da era moderna

Para que a Gravidez seja “mais rosas e 
menos espinhos” recomendo uma boa 
avaliação pré-concepcional e vigilância 
gestacional, em locais preparados para 
o efeito e com profissionais experientes 
na área.
Durante a gravidez a expectativa é muita, 
imaginando como será o parto, como 
será o recém-nascido, com quem será 
parecido, se chorará muito, como serão 
as noites, se será capaz de lhe prestar 
os melhores cuidados. No entanto o 
processo de Maternidade está apenas 
a começar, e ser Mãe “é uma acomo-
dação contínua entre expectativas e 
realidades”. 
A tarefa de ser responsável por outro Ser 
não é nada fácil. Implica darmos o nosso 
melhor para que cresça e se transforme 
num adulto consciente e o mais sau-
dável possível em todos os sentidos. E 
quem disse que somos perfeitos?
Eles!!! Olham para nós como se fosse-
mos os seres mais perfeitos do mundo, 
verdadeiros Deuses, lindos e sem 
qualquer defeito. Quando crescerem e 

descobrirem que não somos assim tão 
perfeitos, saberão ao menos identificar 
a perfeição dentro dessa imperfeição 
perfeita que é o ser humano. Através 
dos pais acreditarão que o ser humano 
possui muitas qualidades, ainda que 
não sejam perfeitos, perdoando-os por 
quaisquer falhas…
Maternidade é isto, é dedicar-se incon-
dicionalmente em todas as circunstân-
cias, é abdicar, é ter força de vontade 
e determinação para cuidar daqueles 
que tanto desejamos trazer para este 
mundo. É amor, felicidade, alegria e 
muitos momentos agradáveis. O balanço 
é francamente positivo.
Maternidade… Experimente, vai valer 
a pena…

Gravidez 
e maternidade
Maternidade pode significar o lugar onde são assistidas as mulheres grávidas e onde são 
feitos os partos. No entanto, centraria por hoje a minha atenção na outra Maternidade, 
aquela que significa um estado, condição ou qualidade de ser Mãe, englobando em si a 
Gravidez.

“...ser Mãe 
“é uma 
acomodação 
contínua entre 
expectativas e 
realidades”. 
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S
sociedade

texto e fotografias D.R.

Marco Génio
apresenta
novo trabalho
discográfico

M
arco Génio iniciou a sua 
vida musical aos 5 anos 
de idade, começando 
por tocar clarim e trom-
pete. Aos 12 anos teve o 

primeiro contacto com a guitarra clássi-
ca, que se mantém até aos dias de hoje.
Tocou vários estilos como rock, Pop e 
Bossa Nova, mas a cultura latina seria a 
escolhida no momento de gravar um dis-
co, facto a que não serão alheias as suas 
raízes familiares Latino-Americanas.
Além da carreira musical, Marco, é um 
professor de música para crianças com 
menos oportunidades, além de ser um 
dinamizador comunitário, responsável 
por vários programas de interação de 
jovens com a música. Em 2014 lança o 
Disco. “Sabor de café”, pelo qual percor-
reu todo o País em tour com uma grande 
aceitação por parte do público.

Em 2016 lança o disco “Escolhas”. É 
um disco intencionalmente rico em 
detalhes e pormenores rítmicos com 
uma mensagem positiva tendo como 
single de avanço: “A vida é feita de 
escolhas”.
A sua faceta de animador e músico é 
uma característica que desde o primei-
ro minuto Marco procurou transmitir a 
quem o escuta, podendo isso mesmo ser 
constatado neste novo álbum que privile-
gia os ritmos latinos e de festa. “Sempre 
me movimentei no campo da música, os 
ritmos latinos também sempre fizeram 
parte da minha vida, tenho ascendentes 
espanhóis e sempre convivi, com gosto, 
com esses ritmos. Quando chegou a 
altura de gravar um novo disco optei 
pelos sons com que mais me identifica-
va e porque a vida é feita de escolhas”, 
destacou Marco Génio.

“Escolhas” é o novo trabalho discográfico do músico Marco 
Génio, álbum recentemente apresentado e já em venda.
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DC
cartaz

Mariza

C
om mais de 30 discos de platina é uma das estrelas mais aplaudidas 
do circuito mundial de World Music, Mariza regressa ao Multiusos de 
Guimarães no dia 25 de novembro.
Mariza apresentou recentemente o seu novo disco – “Mundo”, com 
lotações esgotadas e a aclamação do público, que em êxtase vibrou 

a cada música. Uma das primeiras grandes apresentações em Portugal será em 
Guimarães que receberá a artista no dia 25 de Novembro, no Multiusos.
“Mundo” assinala o aguardado regresso da mais internacional dos artistas portu-
gueses aos discos, depois de um interregno de cinco anos, durante o qual editou 
o seu primeiro “Best-Of” em 2014.
14 anos depois da estreia em disco, mais de um milhão de discos vendidos, edição 
em mais de 35 países, inúmeras digressões mundiais nas salas mais prestigiadas 
(Ópera de Sidney, Carnegie Hall em Nova Iorque, Walt Disney Concert Hall em 
Los Angeles, Royal Albert Hall em Londres, só para citar alguns), vários prémios 
nacionais e internacionais, Mariza está de regresso com o seu novo “Mundo”, em 
disco e em palco.
Os bilhetes, entre os 25 e os 40 euros, podem ser adquiridos no Multiusos de Guima-
rães, Complexo de Piscinas de Guimarães, Lojas FNAC, Lojas Worten, CTT, El Corte 
Inglês, Centro Comercial Espaço Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, Plataforma 
das Artes, AAUM (Guimarães e Braga), Posto de Turismo de Vila Nova de Famalicão, 
Teatro Gil Vicente (Barcelos), Theatro Circo (Braga), Viana Welcome Center (Viana 
do Castelo), Fórum Aveiro e emhttp://tempolivre.bol.pt. 
O espetáculo de Mariza no Multiusos de Guimarães é promovido pela PEV Enter-
tainment, Lda.
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Multiusos de Guimarães | 25 de novembro Mickael Carreira 
M TOUR

M
ickael Carreira cumpre, em 2016, 10 anos de carreira que foram 
celebrados por todo o país com mais uma tour inesquecível. A 
grande celebração destes 10 anos de sucessos será feita no dia 11 
de novembro no Coliseu do Porto, num concerto único de encerra-
mento da tour.

2016 será também marcado pelo lançamento do novo trabalho de Mickael Carreira, 
cujo primeiro single é o tema “Fácil” produzido pela Infinity Music (produtores de 
J. Balvin, Nicky Jam, entre muitos outros).
O concerto de dia 11 de novembro será assim a primeira apresentação ao vivo 
deste novo álbum, cuja sonoridade se carateriza por influências latinas num estilo 
reggeaton, indo ao encontro dos grandes sucessos da atualidade, não esquecendo 
os sons mais românticos que também caracterizam Mickael Carreira.
Será, assim, com um espetáculo renovado, e um novo alinhamento que Mickael 
Carreira se vai apresentar no Coliseu do Porto, a 11 de novembro, para mais um 
concerto inesquecível, onde não vão faltar os grandes sucessos “Bailando”, “Tudo 
O Que Tu Quiseres”, entre muitos outros.
Marque já o seu lugar em https://coliseuporto.bol.pt.
Mais informações em: www.mickaelcarreira.pt

10 ANOS: Ao Vivo no  Coliseu do  Porto | 11 de novembro
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H
horóscopo

Todo cuidado é pouco este mês. Há risco de 
ilusão, tensão e mal-entendidos. Momento 
delicado para o trabalho e para a saúde, 
com a necessidade de cuidar mais de perto 
de tudo que é importante, especialmente 
do que não vai bem e precisa de algum 
tipo de mudança. Os grandes planos 
podem precisar de esperar. Reorganize-se 
dia-a-dia e não deixe assuntos pendentes. 
Como mais vegetais e frutas, precisa de 
vitaminas.

CARNEIRO
21/03 A 20/04

É um momento bem intenso, de descober-
tas sobre o que gosta e sobre o que o pode 
fazer feliz. No amor, cuide muito bem da 
relação, com atenção a cada detalhe sobre 
o outro e sobre vocês. Se está sozinho, 
cuide melhor de si, da sua autoestima e do 
seu visual. Será um mês mais criativo e de 
mais sorte. Vem aí uma fase mais próspera 
no trabalho, tire o máximo de proveito, con-
solide a sua posição. Continuará saudável.

TOURO
21/04 A 21/05

Será um mês de reflexões profundas sobre 
toda sua vida. Abra sua mente para mudar 
de ideias, de conceito de vida, de projetos 
e até de amizades. Muito cuidado com o 
que assina e toda a burocracia que envol-
va cursos, viagens e contratos. Assuntos 
ligados a parentes e amigos mais íntimos 
podem movimentar os seus dias, estará 
mais próximo das pessoas que lhe querem 
bem. Tente descansar mais.

CARANGUEJO 
22/06 A 23/07

Outubro será um mês mais delicado 
para as finanças. Por isso todo cuidado 
é pouco, especialmente no momento de 
gastar. É bom guardar e repensar a forma 
como lida com os seus valores, tenha 
mais cuidado. Um bom momento para 
divulgações, contactos, cursos e viagens. 
No amor, é importante encarar a relação 
como um compromisso efetivo. Leve a vida 
mais a sério. Volte ao ginásio e cuide da 
sua aparência.

LEÃO
24/07 A 23/08

O último trimestre do ano vai chegar cheio 
de novidades. É importante repensar o seu 
comportamento, as suas atitudes e talvez 
toda a sua vida. Este é o período mais in-
dicado para fazer aquelas mudanças que 
anda sempre a adiar. Também será um 
momento de mais responsabilidade fami-
liar, com possíveis tensões, mas saberá dar 
a volta por cima. Cuide mais do corpo, da 
imagem e saúde.

VIRGEM 
24/08 A 23/09

Momento de crescimento. Inicia agora uma 
etapa nova na sua vida e na qual muita coisa 
boa vai acontecer, até ao próximo ano. Mas 
outubro é um mês mais reflexivo, de trabalho 
interno e descobertas sobre si mesmo. É 
a sua oportunidade de resolver situações 
antigas e guardadas desde o passado ou no 
fundo da sua alma. Mantenha pensamento 
positivo. Cuide-se mais e tente fazer uma 
alimentação mais equilibrada.

BALANÇA
24/09 A 22/10

Um bom momento para ser mais seletivo 
em relação aos projetos e aos grupos de 
trabalho. Coloque as suas ideias no papel 
e repense cada detalhe, para que tudo 
saia da forma mais perfeita possível. É um 
momento de boas sensações e certezas 
internas e isso vai ajudar a repensar os 
seus projetos futuros. Será uma boa fase 
para organizar a vida financeira. Não há 
surpresas no amor. Tente dormir mais.

ESCORPIÃO  
23/10 A 22/11

Sua carreira pode sofrer mudanças, sagi-
tariano. Aproveite para repensar e até para 
criar oportunidades. É importante estar 
atento a cada detalhe e ser mais respon-
sável, pois qualquer detalhe esquecido 
pode causar algum problema. Um bom 
momento para estar com amigos e grupos, 
que tendem a crescer nos próximos meses. 
Você pode retomar projetos.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

Vá com mais calma, o seu ritmo está 
muito acelerado. É bom planear e pensar 
bem e estar aberto aos imprevistos e mu-
danças que podem fazer com que precise 
rever tudo, inclusive os seus valores. Mas 
também é possível que a vida faça algum 
teste para que tenha certeza desses mes-
mos valores. Seja verdadeiro com os seus 
sentimentos, ouça o coração. No trabalho 
mantenha-se firme e persistente no alcan-
ce dos seus objetivos.

CAPRICÓRNIO 
22/12 A 20/01

Pode viver alguma mudança bem signi-
ficativa neste último trimestre do ano. É 
bom estar preparado e cuidar bem de cada 
detalhe. Aliás, a grande diferença, nesse 
momento, está justamente nos detalhes. 
É um momento de mudanças também 
na intimidade das relações afetivas e nos 
assuntos financeiros das parcerias pes-
soais ou profissionais. Cuidado com os 
investimentos. Faça mais exercício.

AQUÁRIO 
21/01 A 19/02

Momento importante e delicado nas rela-
ções e parcerias, com chances inclusive de 
mudanças. Cuidado para não criar falsas 
expectativas, pois há risco de ilusão e tam-
bém de mal-entendidos. Cuidado, também, 
com as conversas e negociações e com 
cada detalhe de tudo que envolver outras 
pessoas. Momento de muito trabalho, com 
risco de sobrecarga. No amor tudo estará 
estável. Faça mais caminhadas.

PEIXES 
20/02 A 20/03

Um mês para rever e ajustar coisas, proje-
tos, compromissos, vontades e relações. 
Muita coisa pode mudar na sua vida, o 
que inclui a família, a rotina, a carreira e as 
relações. É importante estar atento a tudo, 
com mais foco e cuidado com os detalhes. 
Um momento de prosperidade, mas desde 
que dê um passo de cada vez. Sempre 
focado no objetivo, pois tem tendência a 
dispersar-se. Beba mais líquidos.

GÉMEOS
23/05 A 21/06




