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ARRIVA, TUG 
e TUF já têm 
Certificação!
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ARRIVA leva 
crianças ao 
Teatro
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Nove empresas de transportes 
coletivos de passageiros, incluindo 
os TUG, concorreram ao PO SEUR e 
já foi viabilizado o cofinanciamento 
para a aquisição de um total de 510 
autocarros “Limpos”.

Portugal vai 
ter 510 novos 
autocarros 
amigos do 
ambiente

REGIÃO p. 22-23

Pedro
Chagas Freitas 

Com a chegada do Natal, 
chegam também as peças de 
teatro para os mais pequenos: 
“A volta ao mundo em 60 
minutos”; “A caminho de 
OZ”; “A invenção do Natal” e 
“A missão de Natal”. Como 
habitualmente a ARRIVA 
proporcionará condições de 
excelência para o transporte 
das crianças. 

Viana fica
no coração

Viana é turismo e cor. Mar 
e arte. Traje e Gil Eannes. É 
arquitetura e modernidade. 
Plena de História, a cidade 
conta com inúmeros pontos de 
interesse cultural e turístico, 
aos quais se juntam o mar, 
o rio e a montanha, os três 
ecossistemas intimamente 
ligados à cidade e à sua 
História. Onde fica Viana? No 
coração.

Movidos
Pelo Futuro 

Guimarães recebeu a exposição 
“Movidos Pelo Futuro”, a primeira 
exposição exclusiva de veículos 100% 
elétricos apresentada em Portugal 
e que contou com a participação da 
ARRIVA Portugal Norte.

Escritor, é natural de Guimarães 
e autor dos livros “Prometo 
Falhar”, “Eu sou Deus” e do 
mais recente “A repartição”. Em 
entrevista exclusiva ao ARRIVA 
Jornal, confessou não ter 
qualquer ritual de escrita. Gosta 
de escrever e ponto. Diz que os 
bloqueios de criatividade são 
uma desculpa de preguiçoso e 
que só existe poesia e romance 
quando existe um poeta-leitor. 
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N
notícias

TUG disponibiliza Wi-Fi a bordo

E
stá em curso, nos Transportes Urbanos 
de Guimarães, um projeto piloto que visa 
disponibilizar um serviço Wi-Fi gratuito aos 
utilizadores daquele operador.
Em parceria com a NOS e com a WAVECOM, 

a empresa lançou a rede TUG Wi-Fi, numa primeira fase 
disponível apenas no autocarro eléctrico, também em 
experiência, mas que passará posteriormente a ser 
disponibilizada também noutros autocarros.
Embora as viagens nos urbanos sejam, na sua maioria, 
frequentemente curtas, a plataforma possibilitará o 
acesso gratuito aos serviços de internet (consultas e 
pesquisas diversas, redes sociais, e-mail, etc.) procu-
rando proporcionar uma boa experiência de utilização e 
melhorar a qualidade do serviço de transporte prestado.

Calendário 2018
ARRIVA para todos

O 
tão esperado calendário ARRIVA vem a 
caminho. Dia 1 de dezembro, todos os 
anos, é a data que marca o início da sua 
distribuição. Esgota num instante, por 
isso, se deseja receber um, por favor 

dirija-se a um escritório e bilheteira ARRIVA. 
A variedade nas imagens é especialmente diversa este 

equação, bem como o TEATROBUS retratado em di-
versos momentos. 
Mesmo havendo hoje todo um conjunto de facilida-
des que nos liberta de um calendário, este continua 
sempre a ser muito útil e muito fácil de consultar, 
seja na secretária de trabalho ou no sítio preferido 
de sua casa. 

ano já que, ao mesmo tempo, temos uma série de 
elementos a considerar: a partir de 1 de janeiro temos 
um novo logótipo a ser progressivamente introduzido; 
certificação de qualidade da APCER foi atribuída, por 
isso temos legitimamente o direito e a satisfação de 
poder usar os logótipos da entidade certificadora; as 
novas cores dos autocarros entram também nesta 
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lhor preparados para enfrentar essas 
adversidades e seríamos capazes de 
minimizar as suas muitas vezes trágicas 
consequências (...)”
Uma vez mais, neste ano de 2017, os 
Bombeiros tiveram uma espinhosa 
missão e, por isso, reproduzo mais uma 
citação do editorial do ano passado:
“(...) É aqui fundamental dar relevo ao 
papel dos Bombeiros que, com abne-
gação e esquecendo os seus próprios 
interesses, estão sempre disponíveis 
para proteger os interesses dos outros 
e os bens comuns, 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 agradecimento e a expressão do 
imenso respeito que merecem (...)”
A utilização das transcrições acima de 
um texto meu do ano passado (2016) foi 
propositada e com o objetivo de tentar 
deixar claro que, na impossibilidade de 
reunirmos forças capazes de serem mais 
fortes que as forças da natureza, temos 
todos a obrigação de contribuirmos ati-
vamente na prevenção evitando, desde 
já, comportamentos que sejam facilita-
dores da ignição de focos de incêndio.
Mas isto não será suficiente a longo 
prazo e, para isso, teremos que modificar 
comportamentos que permitam dimi-
nuir o exagerado número de emissões 
nocivas e que, muito seguramente, 
serão uma das causas das modificações 
climáticas que, a não serem contidas, 
tornarão impossível a vida dos nossos 
descendentes. 
A ARRIVA está, também, com esse ob-
jetivo, a fazer tudo quanto possível para 

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

Esta edição dupla do ARRIVA jornal está 
a ser publicada no momento em que, em 
circunstâncias normais, estaríamos em 
pleno clima outonal (até com o desejo de 
vermos chegar o “Verão de S. Martinho” 
para sermos comtemplados com alguns 
dias de sol).
No entanto, como todos sabemos, as 
condições climatéricas têm sido de altas 
temperaturas (mais elevadas que em 
muitos verões que todos já vivemos) e 
sem chuvas, condições estas que leva-
ram à ocorrência de autênticos dramas 
derivados dos incêndios, como não há 
memória. Refiro-me, naturalmente e em 
primeiro lugar, ao elevado número de 
vitimas – mais de cem – em memória 
das quais quero aqui expressar o nosso 
pesar e uma palavra de solidariedade às 
suas famílias, o que, estou certo, inter-
preta também o sentimento de todos os 
leitores do ARRIVA jornal.
Mas não é possível deixar de referir 
também os enormes prejuízos econó-
micos e ambientais que o País sofreu; 
naturalmente que merece destaque 
a destruição de grande parte desse 
“pulmão”, que é o Pinhal de Leiria, área 
florestal com séculos de existência e que 
agora nos foi roubada pelo fogo.
Obviamente que a mão do homem - seja 
por negligência ou por atos de vandalis-
mo -  teve, seguramente, uma influência 
muito grande no despoletar dos incên-
dios que mataram e destruíram a vida e 
esperança de muitos portugueses.
Porque a nossa memória nos atraiçoa 
e, por isso, ouvimos frequentemente 

dar a sua contribuição e, como poderá 
ler neste número do jornal, obteve após 
um longo processo de preparação, as 
três certificações: QUALIDADE, SEGU-
RANÇA e AMBIENTE. Por outro lado, viu 
aprovada a sua candidatura para apoio 
à aquisição para a operação na Linha 
da Cidade dos Transportes Urbanos de 
Guimarães (TUG) daquele que vai ser o 
primeiro autocarro elétrico de 12 metros 
a operar no nosso País.
Estes dois temas, apesar de referidos 
neste número do ARRIVA Jornal, vão 
ser, devido à sua importância, o motivo 
de um número especial, onde serão 
detalhadamente tratados.
Desejo-lhe uma ótima leitura dos muitos 
e variados temas que encontrará nas 
páginas deste número e agradeço-lhe a 
preferência como nosso Cliente e Leitor.
Obrigado pela sua atenção! 

Proprietário e Editor:
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

dizer que estas condições atmosféricas 
não são normais, vale a pena recordar o 
que escrevi no editorial correspondente 
do ano anterior e que abaixo transcrevo:
“(...) No Verão deste ano (2016) que 
estamos a viver, estivemos sujeitos a 
temperaturas anormalmente altas e 
estamos ainda a viver um longo perío-
do de falta de chuvas, tendo, por isso, 
algumas zonas do País visto desfeitas a 
suas esperanças de uma boa produção 
e, consequentemente, de abundantes 
colheitas que, legitimante e após gran-
des 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 (…)”
É, assim, evidente que as condições do 
clima fora da normal regra “primavera, 
verão, outono e inverno” não são só de 
hoje, e que esse facto deve merecer a 
reflexão profunda de todos e cada um de 
nós, no sentido de nos comprometermos 
a modificar os nossos comportamentos 
e cuidados com a natureza. Como tam-
bém dizia no editorial do ano passado:  
“(...) Sabemos que a natureza tem 
muita força e – devemos ter consciên-
cia 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 me-
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Editorial

“Temos de nos 
comprometer 
a modificar 
os nossos 
comportamentos 
e cuidados com 
a natureza.
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T
tema de capa

texto Maria Helena Duarte
fotografias Marco António Lindo / D. R. 

D
esde 2001 que o grupo ARRIVA tem vindo a 
percorrer um caminho que, naturalmente, 
só poderia um: a qualidade. Sempre com 
grande espírito de equipa, muito trabalho 
e investimento. E, finalmente, o processo 

ficou concluído e a APCER atribuiu à ARRIVA, aos 
Transportes Urbanos de Guimarães (TUG) e aos Trans-
portes Urbanos de Famalicão (TUF) as três certificações 
para a Qualidade, Ambiente e Segurança.
“Chegar a este ponto só foi possível devido a todo o 
caminho percorrido na empresa desde o ano 2001 
mas, como é natural, houve um trabalho árduo neste 
período, depois de termos decidido avançar com o 
processo.” Destacou Manuel Oliveira, presidente da 
ARRIVA Portugal Transportes. 
Esta certificação nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OH-
SAS 18001 são, agora, um novo ponto de partida. “Estas 
certificações não são um fim mas um primeiro passo, 
que nos responsabiliza a todos e a cada um de nós e, 
estou absolutamente certo, nos levará a processos de 
melhoria contínua em cada uma das vertentes.”
A ARRIVA, os TUG e os TUF estão, assim, de parabéns. 
Queremos que conheça todos os passos em porme-
nor e muitas das pessoas que desempenharam um 
importante papel ao longo do processo para obtenção 
das certificações. Por isso, em breve, contaremos tudo 
numa edição especial deste seu ARRIVA Jornal. Entre-
tanto, deixamos uma explicação resumida.
A certificação ISO 9001 é a norma de sistemas de gestão 
mais utilizada mundialmente, constituindo-se como 
referência internacional para a Certificação de Sistemas 

ARRIVA, TUG e TUF já têm Certificação
Qualidade, Ambiente e Segurança!

de Gestão da Qualidade, que é uma decisão estratégica 
da Organização, ou seja, tomada ao mais alto nível de 
decisão para servir um propósito específico e obter 
resultados: capacidade de satisfazer as necessidades e 
expectativas dos clientes, aumentar a sua satisfação e 
melhorar o desempenho global da Organização. 
A certificação com a norma de referência ISO 14001 é 
uma referência mundial para sistemas de gestão am-
biental. A certificação de sistemas de gestão ambiental 
suportados na norma de referência ISO 14001 constitui 
uma ferramenta essencial para as Organizações que 
pretendem alcançar uma confiança acrescida por parte 
dos clientes, colaboradores, comunidade envolvente e 
sociedade, através da demonstração do compromisso 
voluntário com a melhoria contínua do seu desempe-
nho ambiental.
A terceira certificação foi a OHSAS 18001 para Sis-
temas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho, 
tendo como objectivos fundamentais: a minimização 
do risco para colaboradores e outras partes interes-
sadas; a melhoria do desempenho da organização; o 
factor de suporte e consolidação de uma imagem de 
responsabilidade social da organização.
A APCER – Associação Portuguesa de Certificação as-
sume um papel vital para o funcionamento e êxito das 
organizações. Pelo rigor, pela diversidade da oferta, pelo 
investimento em inovação e desenvolvimento de novos 
produtos, a APCER acrescenta valor e contribui para a 
melhoria de desempenho dos seus principais parceiros: 
os seus clientes. A APCER posiciona-se como parceiro 
global de negócio, disponibilizando serviços de certifi-

Desde sempre que a filosofia e missão do grupo ARRIVA estão direcionadas para um serviço de qualidade, seja ao nível 
das operações, como da relação com o ambiente e, também com a segurança e a saúde no trabalho. Agora é oficial, com a 
atribuição de três certificação pela APCER.

cação, auditoria e inspeção e educação e formação. A 
presença da APCER a nível internacional é reforçada 
pela participação na rede IQNet - The International 
Certification Network; os certificados são reconhecidos 
mundialmente, facilitando o acesso a determinados mer-
cados em todos os setores da economia. A credibilidade 
é assegurada por rigorosos processos de acreditação 
realizados pelo IPAC – Instituto Português de Acredita-
ção, pela  Coordenação Geral de Acreditação - CGCRE 
do  INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia e pela SAAS – Social Accountability 
Accreditation Services.

““Estas certificações 
não são um fim mas 
um primeiro passo 
(...) que nos levará 
a processos de 
melhoria contínua 
em cada uma das 
vertentes.”
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tema de capa

“

Realizou-se, em Lisboa, a Cerimónia de Assinatura dos 
Termos de Aceitação das Decisões de Financiamento 
relativas às operações aprovadas no âmbito da Eficiência 
Energética nos Transportes Públicos Coletivos de 
Passageiros, entre o Governo e nove empresas de 
transportes coletivos de passageiros que concorreram ao 
PO SEUR - Programa Operacional de Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos. 

Portugal vai 
ter 510 novos 
autocarros amigos 
do ambiente

F
oi viabilizado, no passado dia 
21 de julho, no Pavilhão de Por-
tugal do Parque das Nações, 
em Lisboa, o cofinanciamento 
da aquisição de um total de 

510 autocarros “limpos”, 438 movidos a 
gás natural e 72 movidos a eletricidade, 
com a Assinatura dos Termos de Aceita-
ção das Decisões de Financiamento rela-
tivas às operações aprovadas no âmbito 
da Eficiência Energética nos Transportes 
Públicos Coletivos de Passageiros, entre 
o Governo e nove empresas de transpor-
tes coletivos de passageiros que concor-
reram ao PO SEUR. Estiveram presentes 
na cerimónia vários representantes do 
Governo e outras Entidades, como os 
senhores Primeiro Ministro e Ministro 
do Ambiente; Presidentes das Câmaras 
Municipais de Lisboa, Coimbra e Barrei-
ro; Empresas de Transportes; bem como 
a gestora do PO SEUR, Helena Azevedo.

Para além da aquisição dos novos 
autocarros está também incluída a ins-
talação de 31 postos de carregamento 
elétrico e quatro postos de abastecimen-
to a gás natural, para utilização de todos 
os operadores.
A Cerimónia contou com as presenças 
do primeiro-ministro, António Costa, do 
ministro do Ambiente, Matos Fernandes 
e do secretário de Estado e Adjunto do 
Ambiente, José Mendes. 
A primeira intervenção foi realizada pelo 
presidente da Sociedade de Transpor-
tes Coletivos do Porto, Jorge Moreno 
Delgado, que garantiu que, com este 
investimento, “estamos mais próximos 
da qualidade de vida, de aumentar o 
número de pessoas nos autocarros e re-
duzir custos”, acrescentando que “servir 
bem e melhor é o verdadeiro sentido de 
serviço público”.
O ministro do Ambiente, Matos Fernan-

declarações ao ARRIVA Jornal que “a 
tarefa mais mobilizadora é o combate às 
alterações climáticas, temos de cumprir 
o nosso papel e o sector dos transportes, 
em Portugal, tem de reduzir as emissões 
em 26%” e destacou ainda “é funda-
mental um uso maior do transporte 
coletivo, para isso tem de haver uma 
oferta confortável e de boa performance 
ambiental.”
Já o Primeiro Ministro, António Costa, 
na sua intervenção fez questão de res-
salvar que “só atuando de forma global 
é que poderemos resolver o problema 
da qualidade do ar que respiramos, seja 
nas cidades que vão agora melhorar a 
qualidade de vida, como no Planeta” e 
destacou que “este concurso permite 
dar capacidade às empresas de renovar 
as frotas e aumentar a qualidade do 
serviço”, garantindo que “o autocarro é 
um grande aliado do desenvolvimento 

“Este programa 
vai ajudar a 
melhorar o ar 
de Portugal”
Matos Fernandes, 
ministro do Ambiente

Autocarros “Limpos”

texto e fotografias Maria Helena Duarte

des, destacou a importância do investi-
mento na redução de emissões de CO2 
e cumprimento das metas ambientais 
do Acordo de Paris, referindo que “este 
programa vai ajudar a melhorar o ar de 
Portugal”, tendo depois reforçado em 
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económico”. Por fim, terminou com 
uma boa notícia: “Este foi só o primeiro 
Concurso, dentro de um ano abriremos 
outro”, sendo certo que para ultrapas-
sar o desafio “temos de investir nos 
transportes públicos (...) e na eficiência 
energética, melhorar o ambiente e a 
economia”.
Este cofinanciamento contemplou a 
STCP e a Carris, que vão renovar metade 
da frota e adquirir 15 autocarros elétri-
cos, cada uma. Também os Transportes 
Coletivos do poderão agora substituir 60 
e construir um posto de abastecimento 
GNL; já a Auto Viação Feirense vai poder 
adquirir 60 autocarros (20 elétricos e 40 

““Este concurso permite dar 
capacidade às empresas de 
renovar as frotas e aumentar 
a qualidade do serviço (...) o 
autocarro é um grande aliado do 
desenvolvimento económico”
António Costa, Primeiro Ministro

a gás natural);  os SMTUC de Coimbra 
vão ter dez autocarros elétricos e seus 
sistemas de carregamento;  a Aveirobus 
vai ter três autocarros elétricos; os TUG 
– Transportes Urbanos de Guimarães 
vão adquirir um autocarro cofinanciado 
pelo PO SEUR; os Transportes Urbanos 
de Braga vão agora poder comprar seis 
autocarros elétricos e os transportes de 
Bragança terão dois autocarros. 
Com estes investimentos na melhoria 
do ambiente, da qualidade e do con-
forto, cada vez mais os carros passarão 
a ficar em casa e as pessoas a usar 
os transportes públicos coletivos de 
passageiros. 
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Decorreu entre 22 e 24 de setembro, em Guimarães, a exposição “Movidos Pelo Futuro”. A AMVJ Produções, em colaboração 
com a Câmara Municipal de Guimarães e outras entidades, incluindo a ARRIVA Portugal Norte, colocou em movimento a 
que é a primeira exposição exclusiva de veículos 100% elétricos apresentada em Portugal. 

Movidos Pelo Futuro 

O 
João Costa e o Tiago Simães organizaram 
para a cidade de Guimarães a exposição 
“Movidos Pelo Futuro”, um extraordinário 
evento, cuja abertura decorreu na noite de 
22 de setembro e consistiu num espetá-

culo de som e luz produzido pelo João de Guimarães, 
acompanhado por uma fantástica coreografia da Estela 
Novais, que trouxe dezenas de alunas do seu Atelier 
de Dança.
Segundo as palavras da organização, “a revolução 
elétrica chegou”, e este certame teve por vontade 
maior entregar ao visitante uma experiência única, a 
antecipação prática do futuro da mobilidade. 

“Movidos pelo Futuro” surge com o objetivo de desta-
car e dinamizar o conceito de Mobilidade Ecológica, 
promovendo o automobilismo, o motociclismo e a 
mobilidade elétrica, em geral, através da exposição e 
divulgação permitindo descobrir uma mobilidade mais 
inteligente, mais segura, mais fácil e absolutamente 
emocionante. 
A gama de veículos expostos já por si foi motivo para 
arrastar uma enorme quantidade de visitantes, que se 
deliciaram literalmente com o que tinham para ver. 
O evento “Movidos Pelo Futuro” não tinha a ver com 
venda ou promoção de marcas, mas em primeiro lugar 
em mostrar o que realmente existe hoje nesta faixa de 

mercado em profundo e constante desenvolvimento. 
Uma das partes que ajudou a atrair visitantes foi a 
possibilidade de experimentar veículos, e a longa lista 
de interessados levou a que a organização levasse o 
tempo de testes até à noite em cada um dos dias. 
No domingo 24 o ponto alto das experiências foi quando 
um cortejo de veículos em exposição saiu pela cidade 
de Guimarães num cortejo que terminou junto ao 
Paço dos Duques, em frente à estátua de Dom Afonso 
Henriques. Neste local a caravana era esperada pelo 
Dr. Domingos Bragança, presidente do município, 
bem como por outros membros de diversos órgãos 
municipais, de freguesia e Laboratório da Paisagem. 

texto e fotografias
Marco António Lindo

T
tema de capa
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Inesperado foi ver o interesse de diversos turistas que 
no local fizeram perguntas, muitos até de países onde 
estas novas tecnologias ainda são “artigo de revista”. 
Mil fotos e “mil questões depois”, regressou-se ao 
Pavilhão Multiusos. 
Em paralelo decorreram diversas pequenas conferên-
cias em que as áreas especialmente focadas foram, a 
componente de engenharia associada a este tipo de 
veículos, o crescimento da mobilidade elétrica, asso-
ciada ao fenómeno “Smart Cities”, e o que quem tem 
sido feito em Guimarães nestes últimos anos de forma 
a privilegiar as necessidades dos veículos elétricos, em 
especial, com a colocação de pontos de abastecimento 
em diversos locais da cidade.
A propósito de Pavilhão Multiusos, o espaço permite-se 
a enquadrar bastante bem facetas diversas num evento. 
A área de exposição é bastante ampla, permitindo evitar 
atropelos, a galeria dá uma visão excelente sobre o 
todo, em diversos locais encontra-se espaços onde nos 
podemos sentar, beber um café ou uma outra bebida, 
existia um espaço de diversão infantil, e ainda, o res-
taurante a laborar normalmente e com uma lista que 
tem melhorado significativamente nestes últimos anos. 
Entretanto, “a cereja no topo do bolo” na diversão 
oferecida, em cada uma das três noites a exposição 
encerrava com música ao vivo. 
Logo na primeira noite, um artista vimaranense de 
elevada qualidade, o Zé Miguel, detentor de uma exce-
lente voz, acompanhado musicalmente por uma banda 
recheada de excelentes membros e que só peca por 
não ter reportório próprio. Um músico deste nível já nos 

elementos do departamento técnico da fábrica, que 
ajudaram nas explicações que eram colocadas.
Foi a primeira vez que houve a possibilidade de apre-
sentar estaticamente o veículo que chegou à cidade 
em 24 de junho do ano passado, quando integrado no 
Green Weekend.
O autocarro atraiu imensos visitantes, embora que 
“contas feitas” se tenha verificado que o maior interesse 
foi demonstrado pelos jovens, que dirigem questões 
das mais diversas, algumas inesperadas, como por 
exemplo: “quanto pesam as baterias deste autocarro?”
O autocarro 100% elétrico já vai fazendo parte da pai-
sagem de futuro, e da cidade, por isso vai-se tornando 
mais habitual vê-lo numa paragem perto de si.

“Movidos Pelo 
Futuro” foi a primeira 
exposição exclusiva 
de veículos 100% 
elétricos apresentada 
em Portugal“

devia ter começado a brindar com material próprio, pois 
sabe compô-lo e tem muitos admiradores que esperam 
por esse momento. 
No dia seguinte, foi a vez do Berg. Este senhor não 
precisa de apresentações, desde o dia que ganhou o 
Factor X, que se auto colocou no mapa da cena musi-
cal nacional. Claro que com o Berg, como com outros 
músicos, há sempre um grupo de seguidoras que vão 
efusivamente fazer parte do espetáculo, nem sempre 
contribuindo para a elevação do mesmo. 
No dia do encerramento, foi a vez de Marco Génio 
ocupar o palco. O alinhamento dos temas é calculado, 
planeado e o Marco sabe sempre medir a sala, o tipo 
de espectadores que estarão presentes dependendo 
do tipo de evento. As pessoas empolgam-se, entretanto 
muda um pouco o estilo, vai para o mais romântico, 
para logo de seguida pôr os admiradores aos saltos. 
Tinha uma hora de espetáculo atribuída, no entanto, 
e mesmo depois da exposição já ter fechado portas, 
continuava animado, com as pessoas a aplaudirem e 
a desfrutarem, para grande infelicidade de algumas 
fãs que tinham mesmo de sair para ir tratar do jantar 
da família. Finalmente, cerca das 21h00, concluiu-se 
o concerto e arrumaram-se malas, quer dizer, começa-
ram-se a retirar todos os veículos e material. 
Pode ter sido o primeiro evento do género a nível 
nacional, mas a produção e todos os envolvidos neste 
evento estão, sem dúvida, de parabéns.
O autocarro 100% elétrico, o e.city gold da Caetano Bus, 
esteve presente no espaço da ARRIVA Portugal Norte 
/ TUG, contando também com a presença regular de 
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N
o passado dia 22 de Se-
tembro, foi inaugurado o 
Almada Bus Saúde, com 
a presença do Presidente 
da Câmara de Almada, do 

Conselho de Administração da TST e de 
várias entidades oficiais.
Este circuito, criado em colaboração 
com o município de Almada, é um novo 
serviço de mobilidade flexível, opera-
do pela TST, que serve os principais 
equipamentos de saúde de Almada, 
vocacionado para apoiar as deslocações 
associadas ao motivo saúde.
Tem um percurso único, marcado no 
chão com uma linha vermelha, e não 

tem paragens fixas, podendo parar a 
pedido em qualquer ponto. Basta le-
vantar a mão.
O Almada Bus Saúde é um modo de 
transporte prático, próximo das pes-
soas e promotor da equidade social, 
contribuindo para reforçar a mobilidade 
inclusiva. 
António Corrêa de Sampaio, ARRIVA 
Country MD, disse: “É com enorme 
satisfação que participamos neste pro-
jeto inovador, onde foi possível juntar o 
esforço e a vontade de várias entidades, 
e onde a TST teve a possibilidade de utili-
zar as suas competências na realização 
deste serviço inclusivo.”

TST inaugura 
Almada Bus Saúde

O 
Centro Social da Trafaria 
(CST), da Santa Casa da 
Misericórdia de Almada 
(SCMA - Instituição par-
ticular de solidariedade 

social), desenvolveu um projeto para 
a sua população sénior, pensando em 
particular nas situações mais difíceis, 
como a demência.
Foi criado um espaço exterior, no seu 
Centro de Dia, com recurso a alguns 
marcos com significado para esta popu-
lação, como o autocarro, uma paragem, 
uma cabine telefónica e outros elemen-
tos e que recriam cenários e vivências 
do passado, possibilitando o treino e 
estímulo sociocognitivo.
A transformação da viatura foi feita com 
a participação de todos e incluiu um 
workshop de construção em madeira, 
ateliers de desenho, pintura e grafíti. 
Estas atividades tiveram uma grande 
envolvência e importância para a co-
munidade local da Trafaria, uma vez 
que neste espaço, a população sénior 
convive com as crianças (jardim de 
infância e pré-escolar). Este projeto foi 
apoiado pela autarquia local (Junta da 
União de Freguesias Caparica e Trafaria) 

e beneméritos privados, para além da 
Secretaria de Estado.
A Secretária de Estado para a Cidadania 
e a Igualdade, Catarina Marcelino, que 
apoiou o projeto, esteve presente na 
sessão inaugural e agradeceu o contri-
buto da TST.
Vanda Bandeira, responsável pela área 
de responsabilidade social da TST 
salientou: “É com grande prazer que 
participámos nesta iniciativa, através 
da qual demonstramos a nossa preo-
cupação e envolvimento no âmbito da 
responsabilidade social”.

TST oferece
viatura usada
para projeto
do Centro Social
da Trafaria

texto Francisco Sabino
fotografias TST

A transformação 
da viatura foi 
feita com a 
participação de 
todos“
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TEATROBUS
T

texto Maria Helena Duarte
Colaboração Fátima Almeida e Telma Pereira
fotografias Marco António Lindo

Já todos conhecem o TEATROBUS, o autocarro da ARRIVA que é, também, um palco onde é possível assistir a uma peça 
teatral. Nestes últimos meses o autocarro espalhou alegrias entre crianças e adultos.

TEATROBUS 
Espalha felicidade no verão

F
azer teatro a bordo é inovador 
mas, acima de tudo, é um ex-
celente contributo para fazer 
passar mensagens importan-
tes, como o “não” à violência, 

à descriminação, à defesa do ambiente; 
à segurança; como relembrar a nossa 
história ou simplesmente largar umas 
boas gargalhadas, entre miúdos e graú-
dos. Aliás, Manuel Oliveira, presidente do 
grupo ARRIVA em Portugal destacou que 
este “é um exemplo perfeito da política 
de responsabilidade social e de com-
promisso com as comunidades locais, 
que é um dos pilares fundamentais do 
grupo DB ARRIVA”. O serviço tem sido 
largamente elogiado e já foi referido, na 
altura da apresentação, por um membro 
do Governo, como “um óptimo exemplo 
da capacidade de inovação do sector 
privado na área dos transportes”. 
Este verão não foi diferente. O TEATRO-
BUS andou ocupado a fazer pessoas 
felizes e a interagir diretamente com as 
comunidades.
Poder estar lá dentro, num cenário que 
é um teatro, com decoração, som, am-
biente e cor á altura da situação e, de 
facto, um privilégio. O serviço é gratuito 

e deve ser solicitado à ARRIVA, quando 
desejado, por exemplo, pelas escolas dos 
vários municípios.

TEATROBUS EM FAMALICÃO
“Inserido no programa de Festas de Verão 
em Famalicão, o TEATROBUS apresentou 
uma peça com um texto adaptado de 
Camilo Castelo Branco. Um autocarro 
parado na Praça, um palco à sua frente, 
uma cena exterior e outra dentro do 
autocarro, foram suficientes para numa 
agradável noite de verão, levando o 
teatro até à comunidade, numa formula 
completamente diferente”, referiu Marco 
António, responsável pelo marketing e 
imagem do grupo ARRIVA em Portugal.
No dia 19 de Agosto de 2017, às 21h00, 
começou mais uma animada noite de 
verão em Famalicão. A Praça D. Maria 
II foi, uma vez mais, palco da atividade 
do TEATROBUS proporcionada pelo 
Município de Vila Nova de Famalicão em 
parceria com a ARRIVA e o GRUTACA, 
Grupo de Teatro Amador Camiliano, de 
S. Miguel de Seide.
Enquanto as pessoas se iam acomo-
dando nas cadeiras de esplanada que 
enchiam a praça, ganhava corpo o som 

rida”. Começa logo pelas proeminências 
morais características dos três velhos 
amigos do brasileiro, Pantaleão Mendes, 
Atanásio da Silva e Joaquim Bernardo. 
“Abriram-se os buchos e fecharam-se 
as consciências” destes membros do 
tribunal de honra onde Ângela foi con-
denada à infâmia a à pobreza. O mundo 
do dinheiro, a opinião pública portuense 
e a sociedade são sujeitos ao sarcasmo 
e à troça ou ao severo juízo do novelista.”
Logo no inicio da peça apresenta-se uma 
cena, em vídeo, projetada no TEATRO-
BUS: Uma ourivesaria de uma rua do Por-
to (que de facto foi filmada, na velhinha, 
Rua Direita de Vila Nova de Famalicão) 
onde é reportado o furto dos brilhantes 
do brasileiro. No decurso da peça outras 
cenas filmadas: No Porto (uma cena na 
Foz) onde se despedem os personagens, 
Hermenegildo Barrosas e Rosa Catraia, 
antes de embarcarem para o Brasil; o 
enterro de Hermenegildo Barrosas; no-
vamente no Porto, o regresso do honrado 
médico e a sua recepção calorosa por 
parte das personagens Ângela, Joana e 
a criada Vitorina.
A surpresa e o enlevo da assistência, 
constituída por várias centenas de 

harmonioso da peça musical, executada 
ao violino, pela jovem e promissora artista 
famalicense, Mariana Domingues.
Depois das palavras de agradecimento 
e acolhimento, proferidas pelo repre-
sentante do Município, dava-se inicio à 
função. Nuno Castelo Branco, interpreta-
do pela atriz Dalila Dano, verbalizou um 
monólogo, no interior do TEATROBUS, 
a propósito do seu pai Camilo Castelo 
Branco, passando depois a cena para a 
teatralização de um dos seus romances 
adaptado ao teatro e apresentado pelo 
GRUTACA.
“D’Os Brilhantes do Brasileiro”, há a re-
ferir a sua sinopse, despertando, quiçá, o 
interesse para assistir ou rever esta peça 
encenada pelo, também ator, Reinaldo 
Ferreira. 
Pode ler-se na sinopse da peça: Assisti-
mos aqui a uma luta entre o círculo da 
sociedade e o círculo do amor, ambos 
com direitos sobre as personagens. Já 
sabemos que Camilo não assiste como 
árbitro ao conflito entre o coração e a 
sociedade. Camilo toma partido. Não 
se limita a julgar Hermenegildo Fialho 
Barrosas e a pôr convencionalmente 
Ângela “debaixo de uma amendoeira flo-
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pessoas,  quer no que diz respeito às 
imagens, quer no que concerne ao 
desenrolar do texto e das situações em 
cena, foram de resto visíveis, no aplauso 
de pé com que honraram os atores e todo 
o trabalho logístico de suporte, a mais 
uma noite brilhante, com o autocarro  do 
TEATROBUS, da ARRIVA, a promover a 
dramaturgia portuguesa e lusófona como 
pano de fundo, numa noite de Verão em 
Famalicão, onde, diga-se, o Teatro foi 
pedra-de-toque: “Física e moralmente 
falando!” 
Para o GRUTACA, Grupo de Teatro Ama-
dor Camiliano, a ousadia em empreender 
um trabalho de tanta responsabilidade 
deve ser relevada pelo desejo que sen-
tiram de tornar conhecida, através do 
teatro, uma das melhores produções 
do fecundo e glorioso romancista. Os 
homens e as mulheres que tão sábia e 
brilhantemente encarnaram as persona-
gens, também aqui devem ser referidos. 
Assim sendo: Hermenegildo Fialho Bar-
rosas – Fernando Lima; Ângela – Diana 
Catarina; Joana – Cláudia Campos; Rosa 
Catraia – Bárbara Araújo; Médico, Fran-
cisco Costa – Hélder Araújo; Pantaleão 
Mendes – José Alves; Atanásio da Silva 

– Francisco Cereja; Joaquim Bernardo – 
Reinaldo ferreira
Vitorina e Juca – Serafim Costa; Ourives 
e Padre – António Alves; Testemunhas – 
Cláudia Campos e António Alves; Figuran-
tes no vídeo – Atores e atrizes do Projeto 
Amarcultura (Calendário) e do Grutaca, 
Grupo de Teatro Amador Camiliano.
As filmagens, a fotografia, e a produção 
pós-vídeo foi efetuada por Pedro Zimann e 
Dalila Dano (Duas carreiras profissionais 
e promissoras a seguir de perto!)

TEATROBUS VISITA
O RECREIO DO JOÃO
O Recreio do João, recebeu o TEATRO-
BUS no passado dia 25 de julho. A peça 
apresentada foi o “Arlequim”. Esta peça 
é a maior das confusões! Temos um 
Arlequim que conta uma história sobre 
como reciclar produtos e que, no meio 
disto, recorre a toda a assistência para o 
ajudar. Depois “mete ao barulho” os Sete 
Anões, a Gata Borralheira, os Três Porqui-
nhos e o Lobo Mau. É lixo pelo ar; sacos 
que rebentam; gritaria descontrolada. E, 
ao fim de uma hora, o Arlequim está can-
sadíssimo e as crianças divertidíssimas. 
Saem do TEATROBUS com algo para 

contar e mais conhecimentos sobre as 
boas práticas ambientais. 
O Recreio do João é uma instituição 
sediada em Vermoim, num bairro social, 
em Vila Nova de Famalicão. Existe desde 
2002, com as respostas sociais de creche; 
serviço de apoio domiciliário; interven-
ção/acompanhamento social e pedagó-
gico, babysting  e, mais tarde em 2010, 
com a necessidade da população e após 
um estudo de mercado, abriu Serviço de 
Apoio Domiciliário em Nogueira, na Maia. 
É certificado pela DGERT. 
No passado dia 3 de novembro, O Recreio 
do João fez 15 anos. Está atualmente 
sediado no Centro Cívico e Paroquial 
de Vermoim e, como sempre pensou no 
bem estar e carinho dos seus meninos, já 
algum tempo que tem um projeto para a 
abertura de uma instituição de raiz. Este 
ano, com muita força de vontade, arran-
cou com o projeto, num terreno cedido 
pela Câmara de Vila Nova de Famalicão, 
e em breve “os nossos meninos terão o 
espaço que sempre mereceram” garantiu 
Telma Pereira, diretora e cooperante da 
instituição. 
O Recreio do João sempre tentou ser 
diferente, uma referência de qualidade, 

sempre a pensar nas crianças e todos os 
utentes, a zelar pelo melhor crescimento 
deles e vê-los felizes a sorrir. “Isto faz-nos 
sentir cada vez melhor e faz-me sentir 
concretizada como diretora, sendo parte 
integrante de todo este crescimento.” 
Destacou Telma. E foi, esta, uma das 
motivações para ter pedido à ARRIVA 
uma visita do TEATROBUS. “Achei uma 
atividade lúdica muito interessante para 
as crianças, gosto de coisas diferentes e 
diferenciadoras para a parte pedagógica, 
para a melhor diversão e felicidade dos 
meninos”. A diretora salientou ainda que 
“o trabalho em sala é muito importante, 
mas também o facto dos miúdos terem 
contacto com o meio exterior e tudo 
que é real, faz parte de uma educação 
saudável”. E contou ainda ao ARRIVA 
Jornal que: “A felicidade das crianças 
a andar num autocarro, que é também 
um teatro, e depois verem uma peça lá 
dentro, foi magnífico. Ainda para mais 
os nossos meninos são pequeninos. 
Eles adoraram. Foi uma experiência 
diferente e inovadora!”. Por fim, Telma 
Pereira deixou ainda uma mensagem a 
todos quantos fazem deste um projeto 
real: “Bem hajam!”.

o TEATROBUS 
apresentou uma peça 
com um texto adaptado 
de Camilo Castelo 
Branco.“
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festas 
& eventos

F

Decorreram em Santo Tirso, entre 6 e 11 de julho, as famosas Festas de São 
Bento, que pela primeira vez contaram com um artista internacional no cartaz 
principal, bem como os nacionais D.A.M.A., Mia Rose, Ecos da Cave e Gisela 
João. Ainda houve “Arraial dos Carvalhais”; “Há Baile no Largo”, sessões de 
“videomapping” e um TEATROBUS recheado de novidades.

Festas
de São Bento
Em Santo Tirso

A
s Festas de Santo Bento têm vindo, de ano 
para ano, a atrair cada vez mais visitantes, 
e este ano com as obras na cidade concluí-
das, a ligação entre os diversos locais de 
interesse tornou-se muito mais simples. 

O TEATROBUS ficou em frente ao Tribunal, na Praça 
General Humberto Delgado, enquanto noutros locais 
decorriam diversos eventos. Nas palavras do próprio 
presidente do município, Joaquim Couto, a intenção 
este ano era ir mais além, conseguindo internacio-
nalizar a festa. Os Ecos da Cave, banda local, que 
está a comemorar o 30 aniversário, abriu a série de 
concertos, seguindo-se as atuações de Sylvia e 4 
Men’s, no dia 7 de julho; enquanto no dia 8 atuou a 
Mia Rose e D.A.M.A.; sendo que no dia 11 de julho a 
fadista Gisela João encerrou as Festas de S. Bento, na 
componente musical. Outra novidade foi uma sessão 
de “videomapping”, espetáculo que juntou a projeção 
de vídeo na fachada do Mosteiro de S. Bento, com 
música do Coro dos Pequenos Cantores de Santo 
Tirso. Foi muito bonito. O cartaz também incluiu DJ’s 
espalhados pelo largo Coronel Batista Coelho, em 
várias noites; arraial da praça dos Carvalhais, área 
dedicada à gastronomia e convívio, que foi promovida 
pelas associações do concelho; arruada de bombos 
e fogo-de-artifício. Como não poderia deixar de ser, o 
caráter religioso da romaria não foi esquecido, com 
diferentes atividades ligadas ao padroeiro da cidade, 
São Bento. Houve ainda atividades paralelas às Festas 
de S. Bento, como o “São Bento a Mexer” com cami-
nhada, “rally paper”, concurso de pesca e campeonato 
de columbofilia, bem como a iniciativa “+ S. Bento” 

são, ao apresentar três peças completamente diferen-
tes. O “Arlequim recicla assim” que explica problemas 
ambientais e adiciona medidas simples que devemos 
introduzir no nosso comportamento quotidiano, em 
especial no que diz respeito à reciclagem. No meio da 
peça, toda a gente pode participar, já que são sempre 
necessários alguns voluntários, nem que seja para 
fazer de Branca de Neve ou de Lobo Mau. 
O famoso “Zé Pacóvio” esteve a bordo do TEATROBUS, 

texto e fotografias Marco António Lindo

com exposição de colecionismo e feira de antiguida-
des. O grupo de rock inglês, The Stranglers, conhecido 
por temas como “Always the Sun” ou “Golden Brown” 
deu um espetáculo excelente. Normalmente para ir a 
Santo Tirso há sempre algum pretexto, nem que seja 
para comer um monte de Jesuítas, mas estas festas 
são cada vez mais uma razão maior. 
O TEATROBUS estava entregue à Companhia de Teatro 
de Santo Tirso, que encheu o autocarro, sessão a ses-
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provocando o riso entre os espectadores. Este candidato 
a 007 à portuguesa faz de parolo, mas engana bem, por-
que afinal tem soluções para tudo e escapa sempre. “Tro-
vadores e Atores” é talvez a peça de maior imponência 
dramática. Estes dois seres que são trovadores e atores, 
ao mesmo tempo, fazem uma viagem temporal onde 
repentinamente se perdem entre as criações de Deus 
e o quotidiano atual. Uma viagem que acaba por ser 
uma viagem no tempo, e também na visão das pessoas.

“O TEATROBUS 
estava entregue à 
Companhia de Teatro 
de Santo Tirso, que 
encheu o autocarro

MOSTEIRO DE SÃO BENTO
O mosteiro está implantado na margem esquerda do 
rio Ave, na zona baixa da cidade de Santo Tirso. Foi 
fundado por D. Unisco Godiniz e seu marido Abunazar 
Lovesendes, primeiro senhor da Maia e ancestral desta 
família, em 978, conforme documento publicado por D. 
António Caetano de Sousa.
No século XV foi edificada a igreja monástica por 
benemerência de Martim Gil, conde de Barcelos. Desta 
igreja restam alguns vestígios arqueológicos.
A atual igreja matriz foi construída em 1659/79, com 
projeto de Frei João Turriano, filho de um arquiteto 
milanês, Leonardo Turriano. Possuí planta de cruz 
latina e é de uma só nave. A fachada possuiu três nichos 
em que estão alojadas as esculturas de Santo Tirso 
ao centro, ladeado por S. Bento e Santa Escolástica. 
No tímpano encontra-se inscrita a data de 1679 que, 
hipoteticamente, representa o termo da construção da 
igreja.
Ao mosteiro pertenceram as terras do couto até ao 
século XIX, quando se deu a expropriação dos bens das 
ordens religiosas em 1834. Em 11 de maio desse ano, 46 
dias após a retirada dos monges de S. Bento, toma posse 
a Comissão Municipal interina do futuro.
Após a secularização o mosteiro é dividido; uma 
parte fica para um particular, outra para repartições 
públicas (Câmara Municipal - nas antigas hospedarias 
conventuais, Tribunal e Administração do concelho) e o 
Asilo Agrícola Conde S. Bento, e uma última parte para 
residência paroquial.
O mosteiro está classificado como Monumento Nacional 
desde 1910.

Fonte: www.cm-stirso.pt
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TD
destaque

A peça “A invenção do Natal” foi especialmente produzida para as crianças do 
ensino pré escolar e 1º ciclo do ensino básico. Vai realizar-se no Grande Auditório 
do Fórum da Maia, e dura cerca de 60 minutos.
É um espetáculo do género Teatro Musical e, como todas as boas histórias infantis, 
começa com as palavras mágicas “Era uma vez… “.  Em “A Invenção do Natal” 
teremos, inevitavelmente de começar com  Era uma vez, há muito, muito tempo…”.
Um dia chegou num veículo estranho com um homem de enormes barbas brancas 
chamado Natal, que falava de coisas desconhecidas como a amizade, a alegria e 
a partilha - vá-se lá saber o que isso queria dizer…
Ninguém tinha tempo para o ouvir, só as crianças se sentavam à sua volta e tentavam 
perceber a magia dessas novas palavras.
Diz quem sabe que foi a noite mais bela desde que o homem se ergueu do chão e 
aprendeu a caminhar...
Esta peça é produzida pela Atitudes; o texto original e a encenação são de Óscar 
Branco; a música e direção musical são de João Loio e a interpretação é de: Fábio 
Alves; Joana Teixeira; Alexandre Calçada; Teresa Vieira; António Alves Vieira.

A invenção
do Natal

Grande Auditório do Fórum da Maia
De 11 a 15 e de 18 a 20 de dezembro

A Elenco é equipa de produção artística e cultural, com mais de dez anos de expe-
riência na produção de espetáculos de teatro musical com uma forte componente 
pedagógica. De forma a responder a diferentes tipos de contextos, criou “A Caminho 
de Oz”, que é um espetáculo capaz de se adaptar aos mais variados palcos. 
Nós somos mais do que imaginamos...
“A Caminho de Oz” é um musical original, recheado de música, dança, movimento 
e luz, que se transforma numa experiência mágica. Não se trata de uma versão da 
imortal história de “O Feiticeiro de Oz”, mas sim de uma viagem com Ema, o Leão, 
o Espantalho e o Homem de Lata a fim de explorar e descobrir o caminho até à 
estrada dos tijolos amarelos! 
Um espetáculo para todas as gerações, que une crianças, adultos, famílias e 
amigos, inspirado por uma das histórias mais fascinantes do mundo da literatura 
e do cinema.

A caminho
de OZ

11, 12 e 13 de dezembro no Teatro Municipal Vila do Conde
14 e 15 de dezembro no Grande Auditório do Europarque
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Sabias que os dinossauros não tinham orelhas e alguns chegavam a pesar o mesmo 
que nove elefantes juntos?  Sabias que também há canários e zebras no fundo do 
mar e que os índios não estão só nos livros? Sabias que muito longe daqui existiu 
um Imperador amarelo que escreveu um livro de medicina? 
Marta e Miguel vão viajar sem saírem do quarto. Da Terra das Rochas que Brilham 
à Terra das Árvores Medrosas, as duas crianças visitam o fundo do mar e os cinco 
Continentes numa aventura que os fará perder o medo da diferença.
O texto é de Filipa Leal, a encenação de Joana Quelhas e Pedro Cabral e a música 
de Artur Guimarães.
O espetáculo é produzido pela Elenco, equipa que destaca o facto de quere-
rem “dignificar o teatro no nosso país” salientando que “o mais importante é 
proporcionar momentos únicos”, com “qualidade” e consequentemente “reco-
nhecimento”.

A volta ao 
mundo em
60 minutos

Várias datas
Teatro Municipal de Vila do Conde

É mais um dia atarefado na fábrica do Pai Natal. Os presentes estão quase termi-
nados e já se sente a ânsia da chegada da noite mais esperada.
Senhor Azevinho, o eterno braço direito do Pai Natal, está quase a terminar a sua 
missão de chefiar a fábrica e tem três possíveis sucessores: Floco, Granizo e Neve. 
Estes três duendes têm todas as qualidades para o suceder mas Azevinho não 
consegue escolher um deles. Decide então dar-lhes uma tarefa: aquele que chegar 
primeiro com o presente mais especial será o novo Chefe da fábrica.
Numa jornada cheia de peripécias, trapalhadas e muito humor, os duendes irão 
embarcar numa aventura nunca antes vista. Serão eles capazes de se conhecer a 
si próprios e perceber quais os seus pontos fracos? E conseguirão eles fazer da sua 
fraqueza o ponto de partida para encontrarem a solução?
Neste Natal, a magia dos sonhos e a força da amizade juntam-se numa incrível 
história que fará apaixonar crianças e adultos, transportando-os para o imaginário, 
sem deixar de lhes incutir valores importantes como a amizade e espírito de grupo.
As crianças vão participar ativamente na concepção de adereços que serão utilizados 
pelos atores no próprio musical. Desta forma, valores como entreajuda e espírito de 
grupo começarão a ser desenvolvidos ainda na sala de aula com a conceção dos 
objetos que serão levados a palco (e que serão devolvidos no final). 
Com esta proposta, a ETCetera, companhia de teatro sedeada em Vila Nova de Gaia, 
pretende mostrar a todos que o teatro pode ser diferente a cada dia.
Na conceção de “A Missão de Natal” está uma experiente equipa criativa que conta 
com música de Artur Guimarães, texto e encenação de Ana Queirós e Luís Trigo e 
cenografia, figurinos e adereços de Pedro Morim.

A Missão
de Natal

6 e 7 de dezembro no Fórum Cultural de Ermesinde
11 a 15 de dezembro no Cine-Teatro Garrett (Póvoa de Varzim)
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Esta peça dramatiza a intemporal história que narra a 
vida da família Maia, a política do séc. XIX, as corridas 
de cavalos, as tardes passadas no Grémio Literário e 
os passeios em Sintra.
Através de Carlos da Maia, homem abastado, culto 
e sedutor, conhecemos João da Ega, a projeção 
literária de Eça de Queirós, o avô Afonso da Maia, 
que procura incutir a sua posição conservadora, o 
aspirante a “chique” Dâmaso Salcede, os Condes 
de Gouvarinho, espelhos da falsidade da sociedade 
e incompetência do poder político e outras perso-
nagens que caracterizam a sociedade lisboeta do 
fim do séc. XIX.
Destinada ao 11º ano de escolaridade, esta peça conta 
com 2h10 minutos e mantém-se fiel à narrativa da 
época, no que toca à linguagem, cenário, figurinos e 
adereços e à visão de Eça de Queirós, que descreve esta 
sociedade de costumes enquanto retrata o romance 
entre Carlos da Maia e Maria Eduarda, dois jovens que 
ao longo da trama descobrem algo que mudará as suas 
vidas para sempre.

Os Maias 
Episódios
da Vida 

Romântica
18 de janeiro a 13 de março

e 14 a 18 de maio
Especial para alunos do 11º Ano

Luís Vaz de Camões é, sem dúvida nenhuma, um reco-
nhecido poeta português. Mas o que conhecemos de 
Camões enquanto homem? Sabemos o que o influen-
ciou a ser Poeta? O que distingue o poeta do homem? 
O espetáculo destina-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 próxima pois este dispõe-se a ajudar até 
que surge D. Alice, a empregada do professor, que deci-
de 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 1h15 minutos 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.

Luís
O Poeta

e o Homem
14 a 21 de março, 10 a 18 de abril e 2 a 

11 de maio.
Especial para alunos do 10º Ano Frei Luís de Sousa, adaptação do texto de Almeida Gar-

rett, é uma recente produção cuja premissa é ressalvar 
todos os grandes temas que se estudam na leitura des-
ta obra, existindo uma clareza inerente à representação 
das problemáticas que se abordam, mas mantendo de 
forma coesa a essência das palavras e ações. Desti-
nado ao 11º Ano, este espetáculo procura resolver a 
dificuldade de compreensão 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. Madalena 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 prosse-
guindo 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 desa-
parecimento 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 1h40 minutos e protagonizada por 
seis atores, esta peça retrata as diferentes histórias, 
espíritos e peripécias que se focam sobre os valores 
patrióticos, a debilidade, o nacionalismo, a catástrofe, 
a liberdade, a revolta e o amor.

Frei Luís
de Sousa

Até 17 de novembro
Especial para alunos do 11º Ano
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Este espetáculo baseia-se na obra de José Saramago. 
Fernando Pessoa e Ricardo Reis podem encontrar-se? 
Confrontar o criador e a sua obra?
Qual a sua relação?
Ricardo Reis, homem vindo do Brasil, preocupa-se com 
a cidade de Lisboa e a sua passiva noção de felicidade. 
O país da sopa dos pobres e das obras de caridade em 
todas as paróquias e freguesias. O país onde se morre 
de doença e de falta de trabalho. O país dos milagres 
de Fátima e da devoção ao chefe...
Ricardo Reis veio para morrer, mas sobretudo para dar 
esperança a pacientes como Marcenda ou mulheres 
como Lídia. Neste espetáculo destinado ao 12º Ano e 
com uma duração prevista de 1h20 minutos, o universo 
de Saramago e Fernando Pessoa fundem-se para dar ao 
público uma ideia do que era a vida social, económica 
e moral do nosso país pré salazarista.

O ano 
da morte

de
Ricardo Reis

2 a 24 de abril
Especial para alunos do 12º Ano

Quem é Fernando Pessoa? Quem são os seus he-
terónimos? Quem melhor do que um psicólogo para 
o entender? O que há a entender? A poesia pode e 
deve ser dissecada, mas será que não é passível de 
ser apenas fruto do momento? Destinada ao 12º Ano 
de escolaridade e com uma duração prevista de 1h10 
minutos, esta peça aborda a vida e a obra de Fernando 
Pessoa de forma divertida, fazendo com que a poesia 
seja alvo de uma análise cuidada e imaginativa. Temos 
uma psicóloga e um interno de psicologia, num dia 
normal das suas vidas.
Numa das consultas surge um homem, ou melhor 
muitos... Fernando Pessoa! A viagem começa dentro 
do consultório e irá terminar dentro da cabeça de 
Fernando Pessoa ortónimo e heterónimo. Como dizia 
Pessoa: “O fim da arte inferior é agradar, o fim da arte 
média é elevar, o fim da arte superior é libertar”.

Fernando
em Pessoa

3 a 18 de janeiro
Especial para alunos do 12º Ano

A peça junta imaginação, criatividade e humor. Quando três 
amigos vão descobrir o significado dos poemas das obras 
“Os Lusíadas” e “Mensagem”. Após algumas brincadeiras 
e dúvidas dos alunos que discutem a matéria depois das 
aulas, Tomás revela que se sente cada vez mais confuso e 
os dois amigos decidem ajudar. Miguel, o visionário, refere 
que Fernando Pessoa imita Luís Vaz de Camões com a 
sua obra “A Mensagem” e Bia, a eterna estudiosa e muito 
“Pessoana”, revolta-se com aquela afirmação e pretende 
defender o poeta perante tal “difamação”.
Destinada ao 12º Ano de escolaridade e com uma 
duração de 1h05 minutos, esta peça inicia-se com o 
confronto da visão de Camões e Pessoa de forma a 
diferenciar as obras. Esta comparação rapidamente se 
transforma em união, pois cedo percebem que Portugal 
une as duas matérias e o que começaram por separar, 
e discutir, apenas uniu os autores e as personagens.

Império
Os Lusíadas

vs
A Mensagem

Várias datas
Especial para alunos do 12º Ano
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S
sociedade

texto e fotografias Secção de Programas
Especiais da G.N.R. de Fafe / Guimarães

Destacamento 
da GNR de Fafe 
como realidade,
SPE de Fafe como 
necessidade

O
utubro chegou com promessas de um 
outono quente contrapondo-se à esta-
ção, tal como a realidade do Destaca-
mento Territorial de Fafe da G.N.R. que, 
com avanços e recuos, se instalou no 

dia 18 de Outubro, para gáudio de todos, colocando 
ao serviço dos Concelhos de Fafe, Cabeceiras de 

Secção de Programas Especiais de Fafe vai intervir mais junto da comunidade 
escolar, dos idosos, das vítimas de violência doméstica, com vertentes essenciais 
e sob o lema “prevenir é proteger”! 

Basto e Celorico de Basto, um contributo ímpar 
assente em premissas específicas de ação.
A Secção de Programas Especiais (SPE) de Fafe 
promete intervir especificamente junto da comuni-
dade escolar, dos idosos, das vítimas de violência 
doméstica, com vertentes essenciais e sob o lema 
“prevenir é proteger”! 

PUB

O contributo que esta valência dará através de ações 
expressamente orientadas por um modelo de policia-
mento de proximidade e segurança comunitária, será 
a ponte entre a instituição G.N.R e a comunidade.
Não prometemos ser breves no que toca a explicitar 
o nosso modelo de ação conjunta, informando os 
cidadãos numa dinâmica de confiança e segurança.
Prometemos criar laços (parcerias) onde cada um 
assuma o seu lado humano, sem o parecer carregado 
de um número, e onde cada rosto assuma as suas 
necessidades, vulnerabilidades e responsabilidades. 
A SPE de Fafe será uma porta aberta para a comu-
nicação, esclarecimento e sensibilização, apoio a 
grupos fragilizados, prevenção, intervenção nas 
mais diversas áreas sociais dando respostas válidas 
aos novos desafios de uma sociedade em constante 
evolução!
É nosso propósito diminuir o sentimento de insegu-
rança através do “Guarda Amigo” que poderia ser 
visto junto das escolas, dos idosos em isolamento, 
das zonas comerciais atuando como elemento dina-
mizador de civismo, coesão social com uma atitude 
positiva de prevenção e antecipação de problemas...
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A 
Operação “Idosos em Segurança” é levada 
a cabo anualmente pelo dispositivo da 
G.N.R., possibilitando o conhecimento 
mútuo no levantamento exaustivo dos 
idosos a viverem isoladamente. Assim, e 

com a premissa assente no otimismo de quem espe-
ra que uma ajuda chegue, ou tão somente uma voz 
reconfortante, vamos entrando pelas ruas de aldeias 
com nome, mas a quem o nome já esqueceu.
Numa perspetiva de proximidade e confiança vamo-nos 
aproximando de rostos amedrontados e tolhidos pela 
solidão e pelo fardo dos anos que carregam. Esses, a 
quem muitas vezes só lhes resta a solidariedade alheia 
veem através de uma “simples visita” da G.N.R., uma 
mão protetora que promete não os deixar sozinhos 
quando mais precisarem. 
O mês de novembro revela-se para os militares das 
Secções de Programas Especiais profícuo em his-
tórias atravessadas pelo medo, pela dúvida e pela 
insegurança de quem, tantas vezes, depende de si 
próprio. No bater de cada porta surge a informação 

sobre as burlas, os maus tratos perpetrados contra 
os idosos, que em muitos casos são praticados por 
quem é mais próximo, como privações, atentados à 
liberdade e o abandono. 
Neste périplo de ações, há sempre uma casa sem 
aquecimento, sem água, sem casa de banho, sem o 
mínimo de dignidade. Nunca falta o cobertor velhinho 
que se enrola nos pés para enganar o frio, a lareira 
acesa e uma cafeteira de café, sempre pronta a acon-
chegar o estômago. 
A cada visita partilham-se breves histórias de vida, 
sofrimentos passados e presentes, doença e solidão.
É impressionante a quantidade de idosos que ainda 
trabalham por amor à terra, outros para ganhar mais 
uns euros, que no final do mês vão dar para pagar a 
eletricidade ou para comer um pouco melhor, não fosse 
a reforma apertada.
Comove-nos o cumprimento franco e a graciosidade do 
abrir as portas do lar, numa partilha feita de confiança 
que nos enriquece enquanto seres humanos e militares 
da Guarda Nacional Republicana.

Idosos em Segurança 2017

Um olhar sobre
a necessidade

“A cada visita 
partilham-
se breves 
histórias de vida, 
sofrimentos 
passados e 
presentes, 
doença e solidão.
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R
região

“Bloqueios de criatividade?
Acho que é um bocado
desculpa de preguiçoso...”

M
ora no Porto, mas mantém ligação a 
Guimarães, certo?
Sim, tenho aqui família, continuo a 
manter as minhas raízes em Guima-
rães.

Escreveu livros como “Eu sou Deus”, “Prometo Fa-
lhar” ou “Prometo Perder”. Como tem corrido todo o 
seu percurso? Tem perdido, tem falhado?
(risos) Tenho, claro! Tenho perdido muito e falhado 
imenso. Mas ando aqui! Com estes títulos, sobretudo 
quis mostrar o que somos. Porque a verdade é que 
estamos sempre a falhar, muitas vezes a perder. E há 
que desmistificar um pouco isto. Colocamos um peso 
muito grande sobre o que é a falha e o erro e a derrota. 
Temos muita dificuldade em dizer eu perdi ou falhei.

Não é assim tão grave falhar.
Não, sendo que é melhor acertar ou vencer. Mas temos 
de integrar isso e aceitar como normal. Faz parte do 
nosso percurso. Não é nada que não saibamos, mas 
muitas vezes achamos que é o fim do mundo. E não é.

Mas há aí um verbo positivo: prometer. “Prometo 
falhar”.

do género: “Só escrevo em frente ao mar e se estiver 
vento de frente”. Na verdade, escrevo onde e quando 
tiver que escrever. Agora, há dias em que as coisas 
saem melhor e outros em que saem pior, isso sim!!! 
Há dias que demoro meia hora a escrever uma página 
e outros em que demoro duas horas... Depende muito.

E tem bloqueios de criatividade?
Nunca senti. Acho que é um bocado desculpa de pre-
guiçoso, para ser sincero. Ah, estou bloqueado. Mas 
há de facto alturas em que as coisas saem melhor. É 
natural que assim seja, em qualquer tipo de profissão. 
Também por isso é que eu não digo que sou escritor. Eu 
escrevo é cenas. Com mais ou menos leitores, mais ou 
menos interessantes, mas o importante e o que sempre 
me fascinou é escrever. E por isso é que estive mais de 
dez anos sem ninguém me ler. Eu vou sempre escrever. 
Tenha cinco, ou cinco milhões de leitores. É igual.

O Pedro é um ávido fornecedor de conteúdos nas 
redes sociais. Em que medida todo este novo mundo 
veio ajudar a divulgar o seu percurso?
Mudou tudo. Primeiro com os blogues e depois com 
as redes sociais. Para ser sincero, comecei a partilhar 
textos no Facebook sem querer. Criei um blogue e, na 

Pedro Chagas Freitas, escritor natural de Guimarães, não quer saber o que escreve. Se é crónica, se é romance ou até 
mesmo um texto publicitário. O quer é escrever. O autor de “Prometo Falhar” e “Eu sou Deus” diz que os bloqueios de 
criatividade são uma desculpa de preguiçoso e que só existe poesia e romance quando existe um poeta-leitor. Não basta 
ser um poeta-escritor. 

Sim, quis ir pelo lado positivo. Normalmente quando 
prometemos são coisas positivas. E assim tentei um 
casamento improvável entre a promessa e a falha. 
Ainda hoje recebo mensagem de pessoas a dizer 
que adoraram o livro “Prometo NÃO falhar”. Mas não 
foi isso que eu prometi. Mas as pessoas colocam lá 
sempre o “não” porque é a isso que estão habituadas. 
Desde logo na escola, os miúdos são muito penali-
zados por isso. O mais penalizado é o que mais erra. 
O que menos acerta. Há uma clara dificuldade em 
encaixar o erro.

Tem algum ritual de escrita? Um sítio que particular-
mente goste, não sei...
Antes tinha. Tinha a mania, porque era mesmo uma 
mania, que só escrevia em silêncio, sozinho. Mas 
depois fui jornalista e escrevia numa redação. E traba-
lhei numa agência de publicidade, com uma pressão 
tremenda. Percebi que isso era tudo ultrapassável. 
Mas entretanto, hoje, como praticamente só escrevo 
em casa ou em viagem, se calhar já estou a precisar 
de algum recato. Mas escrevo em qualquer lado.

Há alguma romantização desses hábitos? 
Há. Aliás, teria sido mais interessante uma resposta 

texto Susana Marvão
fotografias Estrela Ferreira

Pedro Chagas Freitas:
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altura, havia uma ferramenta que automaticamente 
associava os textos à nossa página naquela rede social. 
Quando dei por ela – estávamos no início, nem sabia 
muito bem para que era aquilo tudo –, tinha uma série 
de comentários e gostos aos textos do blogue. Foi por 
acaso, mas percebi que é uma ferramenta brutal de 
tão democrática que é. 

Custeou a edição das suas primeiras obras. Mas 
também o Miguel Torga ou a Virgínia Wolf o fizeram. 
É penoso todo o processo de lidar com as editoras?
Depende do que estamos à procura. Claro que é muito 
mais interessante quando enviamos e é logo aceite. 
Mas sempre houve um processo de espera longo. É 
muita gente a enviar textos, é complicado. Mas para 
mim é o processo de escrita o mais importante. Por 
isso é que fui acumulando, tenho dezenas de obras 
em casa que não foram publicadas. Eu fui sempre 
escrevendo independentemente de ter ou não quem 
lesse. Ainda hoje escrevo mais depressa do que edito. 
A cada ano que passa tenho mais obras escritas do 
que publicadas.

Mas houve um ano em que lançou 10 livros.
Sim. Lá está, tinha acumulado e resolvi lançar tudo 
de uma vez e fazer uma única apresentação.

Mas funcionou como ferramenta de marketing, ou foi 
inconsciente? 
Acabou por ser uma ferramenta, sim. Estávamos em 
2010, dez livros. Juntei as duas coisas. Além de que 
criei uma coisa nova, que eu saiba nunca ter sido feito.

No seu site diz que escreve romances, sonetos, contos, 
crónicas, guiões, letras de músicas, textos publicitá-
rios... e outras imbecilidades.
Sim.

De todos esses géneros há algum que goste particu-
larmente mais de escrever ou, como dizia antes, o que 
gosta mesmo é de escrever e ponto.
É. E por isso digo imbecilidades. Porque há dias em 
que me apetece escrever uma crónica e outro dia um 
poema. Há dias que escrevo um texto de humor ou 
outro dia um texto mais reflexivo. Depende. Se estiver 
a escrever um romance aí sim, é diferente, há todo um 
plano. Aí já são as personagens que decidem.

Mas gosta mais desse género de escrita mais planeada 
ou daquela mais, digamos, direta?
Dá-me gozo escrever um romance porque vai con-
nosco. Andamos semanas ou meses a sentir e viver a 
história. Tem essa magia. E para mim tem uma coisa 
muito interessante: “e se?”. É fascinante. Mas o género 
crónica é igualmente cativante, porque obriga a um 
resumo e um sintetizar que é fantástico. São desafios 
intelectuais diferentes.

Disse que o país perfeito é uma “lamechalância”.
Sim, alguém disse isso numa das minhas apresenta-
ções e eu achei muita piada. Porque a lamechalância, 
da maneira que eu interpreto, quer dizer uma aborda-
gem à escrita que pressupõe emoção. Que não é uma 
leitura racional. É uma leitura racional e sensitiva, que 
exige que o outro lado, o do leitor, esteja predisposto 

a ler. E só existe poesia e romance quando existe um 
poeta-leitor. Não basta ser um poeta-escritor. Tenho de 
ter um poeta-leitor.

Já é possível viver de escrever livros em Portugal?
É muito complicado e são poucos a conseguir fazê-lo. 
Eu poderia viver apenas dos livros, mas faço muitas 
outras coisas. Escrita criativa, workshops, escrevo 
para jornais... 

Jogou futebol, foi barman. Se não fosse escritor, o que 
teria sido? Lá está... “e se”?
Ainda hoje digo que vou ser treinador de futebol. 
Mas desde os meus 16 ou 17 anos que disse que ia 
tentar ganhar a vida a escrever. Fosse no que fosse. E 
consegui. De uma coisa tenho a certeza, iria sempre 
escrever, independentemente do que fizesse profis-
sionalmente.

Agora há aí um novo livro, “A Repartição”, que se 
passa nas Finanças...
Sim. Para tentar desmistificar a ideia que temos das 
Finanças e fazer com que a ação se passasse numa 
repartição.

Saramago dizia que cada obra leva uma pessoa dentro. 
Claramente. E outros autores disseram que andamos 
sempre a escrever a mesma obra, só a história é que 
muda. E eu sinto isso, apesar das minhas obras serem 
todas diferentes. Independentemente do estilo, da 
história, sente-se que é o mesmo homem. E isso, para 
mim, é positivo.

“Dá-me gozo escrever 
um romance porque 
vai connosco. 
Andamos semanas ou 
meses a sentir e viver 
a história. Tem essa 
magia. E para mim 
tem uma coisa muito 
interessante: “e se?”. 

Título: A Repartição
Género: Romance
Páginas: 168
Sinopse: Um homem é chamado 
para uma inspecção numa sombria 
Repartição de Finanças. É lá que se 
vai iniciar uma viagem sem retorno 
pelos mais obscuros segredos, pelos 
mais íntimos medos, pelos mais 
imorais desejos. Afinal de contas, o 
que acontece na Repartição fica na 
Repartição.
Um livro carregado de ironia, uma 
sátira dos tempos modernos, em 
que nem tudo é o que parece. Mas 
alguma vez o é?
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literatura

Ricardo 
Araújo 
Pereira

M
uitos filhos seguem pisadas dos pais, 
por isso, seria de esperar que o Ricardo 
fosse piloto (como o pai) ou assistente de 
bordo (como a mãe). Mas não! Deu-lhe 
para a escrita e acabou por singrar, de 

uma forma muito positiva, num meio em que entrou 
no momento certo.
A obra de Ricardo Araújo Pereira é daquele estilo um 
pouco de “oito e oitenta”, ou seja, há quem não gosta 
nada e há quem lê e gosta imenso! Sucede também que 
muitos dos que não gostam é, simplesmente, porque 
não têm a capacidade de compreender a mensagem 
transmitida.
Ricardo nasceu três dias depois da revolução de 1974, 
dia 28 de abril, apesar dos pais passarem muito tempo 
longe de casa, teve uma infância relativamente normal. 
A sua vida de estudante leva-o a escolas de cariz pro-
fundamente religioso, colégios de freiras Vicentinas, 
padres Franciscanos e Jesuítas. Depois de completar 
o Secundário vai para a Universidade Católica Portu-
guesa, de onde sai Licenciado em Comunicação Social.
A cultura é algo que tem a ver com vontades ou interes-
ses natos, algo pela qual nos interessamos e que nos 
cria uma certa necessidade de saber mais. A cultura 
na forma como a adquire dá-lhe bases formais, mas 
também uma visão suficiente para poder “brincar” 
com coisas sérias.
Muitos jornalistas estão muito longe de ser cultos, mas 
o Ricardo não faz parte desse grupo! A sua atitude é 
um dos motivos, suficiente neste caso, para ingressar 
como estagiário no Jornal de Letras, uma publicação 
bimestral que nasceu em Março de 1981.
Vai, entretanto, integrar os quadros da TVI, na área 
de informação, local onde poucos espectadores se 
lembram da sua passagem como repórter.
Os textos que escreve chamam a atenção de Nuno Ar-
tur Silva, da “Produções Fictícias”, que era a responsá-

vel pelos guiões do Herman José, em diversas das suas 
rubricas, incluindo os guiões de alguns programas que 
ficaram na memória de muitos, como o Herman 98 e 
Herman 99, as Crónicas do José Esteves ou o Herman 
SIC. É aí que começa a trabalhar com o Miguel Góis, 
o Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, numa ligação que 
será responsável pelos “Gato Fedorento”.
A ligação com o Nuno Artur Silva é muito importante, 
porque um via no outro alguém que, em conjunto, 
teria capacidade para ampliar a atitude numa nova 
sátira ou comédia. O Nuno estreou-se a fazer humor 
no programa “Joaquim Letria” na RTP, produzido nos 
estúdios Edipim. O José Pedro Gomes e o Miguel 
Guilherme convidaram-no a escrever, após sugestão 
de José Nuno Martins, depois de apreciarem a sua 
capacidade. O Miguel Guilherme saiu ao fim de poucos 
meses sendo substituído por António Feio. Logo de 
seguida, o Ricardo já estava a escrever as aberturas 
do “Parabéns” do Herman José. 
Em 2003, começa a aparecer na SIC com o Zé Diogo 
Quintela, Tiago Dores e Miguel Góis no programa de 
humor stand-up comedy, “Levanta-te e Ri”. O “Perfeito 
Anormal”, passava na SIC Radical com outros dois 
senhores muito interessantes, o Fernando Alvim e 
Nuno Markl. Juntam-se todos e dá o “Gato Fedorento”!
Em 2005 é fundada a Editora “Tinta da China”, uma ideia 
da Bárbara Bulhosa que conta com, entre os autores 
em catálogo, António Aleixo ou José Afonso.
Esta é quem irá publicar os trabalhos do Ricardo depois 
de 2005, portanto, depois da Dom Quixote e a Cotovia 
terem lançado o “Futebol é Isto Mesmo” e o “Gato 
Fedorento; o Blog”.
Em 2007 começa o ciclo de “Boca do Inferno”, que 
aparecerá em três histórias, “Boca do Inferno”, “Novas 
Crónicas da Boca do Inferno” e “Novíssimas Crónicas 
da Boca do Inferno”. A “Mixórdia de Temáticas” terá 
duas aparições, a propriamente dita e “Mixórdia de 

Temáticas; Versão Miranda”. Acrescenta-se à lista “A 
Chama Imensa” de 2010; “A Doença, o Sofrimento 
e a Morte Entram num Bar”, de 2016; e já este ano, 
“Reaccionários com Dois Cês”.
Juntos fazem as várias séries do “Gato Fedorento”, na 
SIC Radical, a “Série Fonseca”, a “Série Meireles” e a 
“Série Barbosa”. Assinam, entretanto, com a Rádio 
Televisão Portuguesa, onde na RTP1 irão passar a 
“Série Lopes da Silva” e “Diz Que é Uma Espécie de 
Magazine”. Estávamos em  2007, e no ano seguinte 
regressam à SIC, com “Zé Carlos” e “Gato Fedorento: 
esmiúça os sufrágios”, em 2009. Passou ainda várias 
vezes no programa da SIC, “Levanta-te e Ri”.
Na internet tinha o blogue homónimo, onde assinava 
com as iniciais R.A.P., escreve semanalmente no jornal 
“A Bola” e na revista “Visão”.
Hoje entra em nossa casa com o “Governo Sombra”, 
programa que tinha começado na rádio TSF e acabou 
por passar à televisão, onde, na TVI24, faz parte do 
painel composto pelo Carlos Vaz Marques e com Pedro 
Mexia e João Miguel Tavares.
Claro que a “Mixórdia de Temáticas”, continua ines-
peradamente imparável, com uma mixórdia de temas 
sempre a jorrar, especialmente depois de em 2012 ter 
assinado um novo contrato com a Rádio Comercial 
para a continuidade do programa.
Alguns tiques das suas personagens e alguns excertos 
dos seus textos fazem parte dos nossos dias. Facilmen-
te frases ou expressões de Ricardo são absorvidos 
para o quotidiano, por todos nós e até em campanhas 
publicitárias que nele se inspiram.
É casado e tem duas filhas, afirma-se ateu e é um 
fervoroso benfiquista. Foi militante do Partido Comu-
nista Português, mas acabou por abandonar e diz ser 
“Marxista não Leninista”. 
Temos muito a esperar de Ricardo Araújo Pereira, seja 
para ler, para ouvir ou para ver.

Ricardo Artur de Araújo Pereira é filho de um piloto da TAP e de uma assistente de bordo, mas não quis seguir a profissão 
dos pais. Estudou em colégios de freiras Vicentinas e padres Franciscanos e Jesuítas, e acabou por se licenciar em 
Comunicação Social e Cultural, tornando-se escritor.

texto Mafalda Raínho
fotografias D.R.
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A ideia de fazer esta digressão surgiu da 
cabeça do próprio Ricardo Araújo Perei-
ra e todo o espetáculo foi montado em 
menos de uma semana. Foi no dia 17 de 
outubro, terça-feira, dia em que muitos 
incêndios ainda lavravam um pouco 
por todo o país e o número de vítimas 
mortais desta segunda grande tragédia 
já tinha ultrapassado as quatro dezenas, 
que tudo começou. O humorista estava 
em casa a ver notícias na televisão quan-
do pegou no telefone, marcou o número 
da sua amiga e agente, Anabela Ventura, 
e lhe disse qualquer coisa como: “Tenho 
de fazer alguma coisa, vou fazer um 
espetáculo solidário”.
“Estava a ver aquelas reportagens nos 
canais de notícias e era tudo muito 
impressionante. Uma pessoa fica com 
vontade de fazer alguma coisa, mas 
com aquele sentimento de impotência 
e de pensar que não pode fazer nada. 
Mas eu pus-me a pensar. Será que não 
posso fazer nada? Se calhar até posso”, 
lembra Ricardo. Do outro lado, ouviu um 
sim imediato. “Eu disse logo que sim 
e no dia seguinte de manhã comecei 
a fazer contactos para câmaras muni-
cipais. Bastava olhar para o mapa dos 
incêndios e percebemos onde devíamos 
ir. Eu decidi meter-me logo nisto porque 
também queria ajudar. Ele ajuda com o 
trabalho dele e eu ajudo com o meu”, 
recorda Anabela Ventura.
Daí até ter um calendário fechado, tudo 
foi feito em menos de uma semana. “A 
recetividade das autarquias foi fantásti-
ca, disponibilizaram logo as salas de es-
petáculo e foi muito fácil preparar tudo”, 
lembra Anabela. Contudo, faltava um 
pormenor: afinal, o que fazer em cima 
do palco? “Eu não sabia bem o que fa-
zer. Queria que isto fosse, de facto, uma 
conversa”, explica o humorista. Acabou 
por planear uma coisa muito simples, 
até porque diz que não é “um animal 
de palco”. É um púlpito, um microfone, 
meia dúzia de papéis com notas e um 
PowerPoint com umas imagens e pala-
vras sobre as quais tem algumas rábulas 
preparadas. Uma espécie de conferência 

Ricardo Araújo Pereira 
faz espetáculos 
solidários de apoio
às vítimas dos incêndios
Texto parcial de João Francisco Gomes
Fonte http://observador.pt/

cómica que repete algumas fórmulas 
habituais, mas que vive sobretudo das 
perguntas do público. “Quero divertir as 
pessoas”, resume.
Não se fala da tragédia. “Isso é o pano 
de fundo. Toda a gente sabe porque é 
que estamos aqui, qual foi o motivo que 
levou a este espetáculo. Mas talvez seja 
bom haver aqui uma ou duas horas em 
que se pensa noutra coisa”, sublinha 
Ricardo, lembrando a devastação que 
viu no caminho que o trouxe até Seia. 
“Morreram cento e tal pessoas. Não me 
ocorre que haja coisas para dizer sobre 
a tragédia que façam rir esta plateia.”
Todo o dinheiro angariado com estes 
espetáculos será aplicado na reconstru-
ção do património perdido e no apoio às 
vítimas por uma comunidade intermu-
nicipal do centro do país, em estreita 
colaboração entre as autarquias e o 
próprio Ricardo Araújo Pereira. “Temos 
um apoio jurídico que nos permite moni-
torizar o destino do dinheiro. É que uma 
das coisas que me fez mais confusão 
quando foi aquele concerto solidário no 
Pavilhão Atlântico é que aquilo gerou 
uma boa receita e de repente ninguém 
sabia onde é que tinha ido parar o di-
nheiro. Portanto, a ideia agora é evitar 
isso. Este apoio jurídico vai fiscalizar e 
monitorizar a aplicação do dinheiro em 
conjunto com as autarquias. As famílias 
que recebem a ajuda são identificadas 
localmente e o destino do dinheiro é 
verificado”, explica.
A digressão montada em menos de uma 
semana esgotou todos os espetáculos 
em menos de nada. “Aliás, acho que em 
Viseu até já mudaram para o pavilhão 
multiusos. Vai ser mais complicado fazer 
este tipo de coisa do ‘então, o senhor 
diga lá’, do falar com as pessoas. Aqui 
é melhor, acho eu”, comenta.
É frequente ouvir da boca de Ricardo 
Araújo Pereira demonstrações de mo-
déstia exageradas. “Se a mim me dis-
sessem que podia dar 10 euros, ver-me a 
atuar e ajudar as vítimas dos incêndios, 
eu perguntava se podia dar 20 euros e 
não ter de ver o espetáculo”, atirou, por 

exemplo, na estreia do espetáculo, na 
Figueira da Foz.
“Não sou uma estrela”, diz ao Observa-
dor. Mas é, e sabe-o. “Claro que reco-
nheço que as pessoas gostam de mim 
e isso é muito lisonjeiro e simpático. 
Aprecio sobretudo a maneira como as 
pessoas me recebem, a vontade de me 
enfiarem comida regional no bandulho 
quando eu chego um bocadinho antes. 
Tudo isso é muito simpático e não vou 
fingir que não é”, admite. Mas, desta vez, 
Ricardo rejeita tudo o que sejam luxos. 
Anda no seu carro, regressa a Lisboa 
todos os dias para não ter de cancelar 
os restantes compromissos e nem ele 
nem a sua equipa vão receber um euro 
por esta digressão.
“Como é óbvio, estas plateias não vão 
ter vítimas dos incêndios. Vai haver 
gente que foi afetada de forma indireta, 
mas sobretudo gente que quer ajudar”, 
explica Ricardo Araújo Pereira. “Até 
porque o país é muito pequeno e toda a 
gente conhece alguém ou tem um amigo 
que é de uma zona afetada ou, de uma 
forma ou de outra, ficou preocupada 
com alguém. Eu dei por mim a ligar a 
amigos e a perguntar se estava tudo 
bem com eles e com as famílias várias 
vezes”, lembra. “É uma coisa que afetou 
o país inteiro e a ideia é estarmos aqui 
uns para os outros.”

Na zona de Viana do Castelo, de onde 
a família é natural, também houve uns 
sustos. “Aquela zona não foi gravemente 
afetada, mas houve lá algumas coisas. E 
isto fez-me lembrar muito da minha avó 
e de quando eu era pequeno. A minha 
avó, como toda a gente que não é da 
cidade, tinha uma sensibilidade especial 
relativamente a este tipo de catástrofe, 
porque sabia o que é viver do campo. 
E lembro-me bem da irritação que ela 
sentia. Ela até tinha uma proposta de 
castigo para os incendiários que, infe-
lizmente, é inconstitucional”, lembra 
Araújo Pereira.

“É uma coisa 
que afetou o 
país inteiro e a 
ideia é estarmos 
aqui uns para 
os outros.
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ABBA

E
lvis é Pop, o Joe Cocker é Pop, o Elton é 
Rock, o Johnny Cash é Country, os Clash são 
Punk, os Led Zeplin são deuses, ou diabos... 
mas Rock, U2 são definitivamente Rock, 
Soudgarden é Grunge,  Roxy Music é Glam 

Rock e os Kiss também, os Foo Fighters são Alternative 
Rock, os Beach Boys são o expoente máximo do Surf 
Rok e Rush, Genesis, os Yes, Tangerine Dream ou King 
Crimson são, é claro, Progressive Rock.
Mas mesmo assim, e havendo imensas pessoas 
nestes diversos géneros a fazerem estilos díspares, 
mas invariavelmente de excelente qualidade, há uma 
coisa que, desde o Bono até ao Jack White dos White 
Stripes, é uma referência comum no Pop, os ABBA, 
provavelmente a melhor banda POP de sempre, “SOS”, 
o melhor tema POP.
Eu nem ligava muito aos ABBA, até que ouvi pela pri-
meira vez um tema famoso deles, “Waterloo”, cantado 
em sueco, e não percebi NADA.
Como não percebia, dei atenção à música e ao ritmo. 
Como mil milhões de pessoas só me conotam ao Metal, 
pensam logo que estou no gozo; mas não. Aquela cena 
flui e faz sentido, mesmo sem perceber pevide da letra. 
Depois há a questão do valor da poesia. Há bandas 
de rock onde a poesia conta. Há bandas, até no Hard, 
como no caso dos Iron Mayden, onde a poesia pode 
ser uma lição de história, mas aqui nada disso conta; 
Abba é pura diversão e relax.
Gostem ou não, o problema é vosso, mas há que 
considerar que embora os números possam divergir 

Sérgio Godinho.  Ao menos são suecos, não são norte 
americanos, o que nessa época revolucionária, a ver 
pelos diversos jornais da época, seria boa razão para 
ser marginalizado.
Mas os ABBA não caíram do céu. Três são suecos e a 
Anni-Frid (“Frida”) Lyngstad, que nasceu na Noruega 
em 1945, numa daquelas terras que, se não fosse 
durante a Segunda Grande Guerra, era de sonho. Ela 
é filha de uma rapariga norueguesa e de um soldado 
alemão da força de ocupação nazi. Ele até podia se 

texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

M
musik

by mokzz

Música Pop é aquela coisa que, 
dependendo da opinião, nasce com 
o Rock. Afinal na lista de nomes que 
compõe a sua origem temos numa 
forma recente, que dizer, há uns 
sessenta anos, pessoas como o Ray 
Charles, o Buddy Holly ou o marido da 
Tina, o Ike Turner.

muito, dependendo da fonte, quem até hoje mais 
discos vendeu foram os Beatles, em segundo lugar o 
Elvis e depois os ABBA. No total mais de 380 milhões 
de álbuns e singles, contra 600 dos que atrás referi.
Claro que nenhum destes valores é certificado, por 
razões diversas que vão dos impostos aos royalties. 
Depois as tabelas, também em variados casos, só in-
cluem norte americanos e ingleses, o que faz com que 
bandas de extrema qualidade (e também com números 
elevados de vendas) não apareçam nessas listas.
Depois de ganharem o festival da Eurovisão, em 1974, 
com Waterloo cantado em Inglês, os ABBA começam 
uma progressão que virá a fazer deles a segunda maior 
fonte de receita para a Suécia, logo a seguir à Volvo. 
Hoje é capaz de ser a Tesla, mas com aquilo de compras 
em Bitcoin, não sei. O pagamento mais estranho de 
royalties devia ser o da ex União Soviética, que devido 
embargos de ordem diversa ao Rublo, durante a “Guer-
ra Fria”, pagava em petróleo. 
A rádio em 1974 não tinha aquilo a que atualmente 
se chama “playlist”, mas as pessoas que faziam os 
programas, quando iam para o estúdio, levavam um 
alinhamento das músicas a passar. O Festival da Can-
ção acontece em 7 de abril de 1974 e no dia seguinte 
todas as estações, fundamentalmente europeias, 
passam o tema Waterloo. Dá-se o 25 de abril em Por-
tugal e Waterloo é o tema mais tocado, depois de José 
Afonso, José Mário Branco, Duarte Mendes, Sérgio 
Godinho ou Luís Cília. Realmente o povo “é quem mais 
ordena” e ABBA ouve-se tanto como José Afonso ou 

“ABBA é o resultado 
da junção da primeira 
inicial de cada um 
dos seus membros: 
Anni-Frid Lyngstad, 
Benny Andersson, 
Björn Ulvaeus e 
Agnetha Fältskog.
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porreiro, mas a mãe era parva e, como muitas, antes 
de tirar a roupa, não pensava.
Já que é minoritária, começo por falar da Frida. No 
fim da guerra e com a normal libertação, todas as 
pessoas que se tinham envolvido com nazis foram 
ostracizadas. Com o fim da Segunda Grande Guerra o 
pai, Alfred Haase, Sargento na Wehrmacht, regressa à 
Alemanha deixando mulher e filha; bom rapaz durante 
e depois da guerra. Assim, Synni, a mamã é expulsa da 
Noruega. A Frida vem para a Suécia, trazida pela mãe 
e acompanhada pela avó. Pouco depois de ir viver para 
a Suécia, em 1947, a mãe morre, com pouco mais de 
21 anos, e é a avó que vai cuidar dela.
Embora a par do sucedido, a Frida apenas vê os tios na 
Noruega, anualmente, no verão, sendo este o único elo 
familiar que teve durante todos estes anos.
Por outro lado, embora conhecendo a condição do pai, 
Frida esteve sempre convencida de que o pai tinha mor-
rido, já que o navio em que regressava tinha afundado 
na viagem. Afinal não era bem assim.
Certo dia de 1977 o Peter Haase, filho do pai da Frida 
estava entretido a ler a Bravo quando descobre que a 
Frida é sua irmã. Segundo afirmou numa entrevista, o 
Peter foi ter com o pai e perguntou-lhe se ele alguma vez 
tinha estado em Ballangen na Noruega. O pai disse que 
sim e assim deduziu que era mesmo o irmão da Frida. 
Não deve ter sido tão simples, mas a verdade é que 
uns meses mais tarde o Peter e a Frida encontraram-se 
em Estocolmo, mantendo desde esse momento uma 
forte amizade. Nessa altura já os ABBA eram famosos.

“Quem até hoje mais 
discos vendeu foram 
os Beatles, em 
segundo lugar o Elvis 
e depois os ABBA.

Göran Bror Benny Andersson, mais conhecido por 
Benny, vai conhecer a Frida e sabe-se lá porquê vai 
gostar dela. O Benny gostava geneticamente de mú-
sica. O pai embora engenheiro civil tocava, e o avô 
também. Aliás, quem lhe ensina música é mesmo o 
avô, um bom executante de folk sueco. Isso não evitava 
o gosto especial por Elvis e acredita, mesmo, que o seu 
percurso no Pop se deve muito a tudo o que ouviu do 
Elvis enquanto jovem. Esta música vai fazer crescer o 
seu interesse pelo piano, que aprende avidamente, de 
tal forma que aos 15 anos larga os estudos e começa 
a tocar no circuito de bares.
Foi aí que conheceu a sua primeira namorada, a Chris-
tina Grönvall, de quem teve uma filha em 1965. É pai 
pela primeira vez aos 17 anos, e aos 18 com a Christina 
junta-se a uma banda, os “Elverkets Spelmanslag”; 
separam-se um ano depois.
É em 1966 que conhece outro futuro ABBA, o Björn 
Ulvaeus, com quem começa de imediato a escrever 
músicas. Lasse Berghagen também participará nestes 
primeiros tempos, sendo em conjunto que produzem 
um tema que levam ao Melodifestivalen, o festival da 
canção na Suécia; Hej Clown fica em segundo lugar em 
1969. É neste festival que o Björn conhece a Anni-Frid 
Lyngstad e dá no que dá. Quase ao mesmo tempo, 
o Bjorn Ulvaeus conhece a Agnetha Fältskog, nesta 
história, a ABBA que faltava.
O Benny e o Björn entenderam-se muito bem. Compu-
nham músicas com extrema facilidade e, entretanto, 
produziam os álbuns dos ABBA; no total de oito.

Com já referi o Benny e a Frida andavam embrulhados 
para aí desde 1970 até que, em 1978, decidem casar. 
Casar nos ABBA é mais ou menos como casar na 
realeza, dá jeito ao fulano do marketing, vende revistas 
que se farta, a Bravo faz uma edição especial e até a 
Rolling Stone lhes dedica quatro linhas. Seja como seja, 
o casamento afinal implode em 1981 depois de, numa 
passagem pela TV, o Benny ter ficado apaixonado pela 
apresentadora Mona Nörklit. Para não se ficarem a 
rir, o Björn Ulvaeus e a Agnetha Fältskog esperam um 
pouco, a banda dissolve-se e voltou tudo ao normal; 
divorciaram-se.
Para não complicar com grandes explicações e pas-
sando rapidamente à frente, depois de se divorciar 
do Benny, a Fryda casa-se em 1992 com o Príncipe 
Heinrich Ruzzo Reuss, a filha mais velha morre num 
acidente de carro, e logo de seguida o Príncipe também 
morre em 1999; era uma tendência para o uso indevido 
de veículos automóveis. Entretanto, em 2008, a Fryda lá 
conheceu outro membro da nobreza, com quem vive, o 
Henry Smith, quinto Visconde de Hambleden.
Não sei se no meio disto perceberam que ABBA é o 
resultado da junção da primeira inicial de cada um dos 
seus membros: Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, 
Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog.
As vidas destas pessoas, infelizmente, embora pareçam 
cheias, não têm nada a ver com a alegria que conhece-
mos dos temas musicais. É como se os tenham feito 
ao longo do tempo, para se escudarem das tristezas 
pela qual passaram, enquanto mais jovens.
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Os passos de São João Paulo II

O 
ponto de partida é o sul da Polónia e a partir 
daí vamos passar por locais fundamentais 
para a vida de São João Paulo II, Karol Józef 
Wojtyła, locais fundamentais de peregrina-
ção para os Polacos, mas também para 

muitos estrangeiros que se deslocam com a mesma 
intenção, viver esse ato peregrino.

CASA MUSEU SÃO JOÃO PAULO II 
Em Wadovic vamos encontrar uma Casa Museu, que 
é um local de visita obrigatória para quem adore São 
João Paulo II.
Karol Józef Wojtyła nasceu aqui, em Wadovic, no dia 
18 de maio de 1920, e esse facto foi suficiente para 
transformar a casa da família numa Casa Museu, onde 
a história da sua vida é contada passo a passo.
Desde 1984, ano em que abriu ao público, a casa pre-
serva sua estrutura original e abriga uma coleção de 
objetos pertencentes à família Wojtyła. 
Aqui, ficamos a saber como tudo se passou desde o 
dia de 1919, dia em que a família de Wojtyła alugou 
dois quartos com uma cozinha no primeiro andar. Karol 
Wojtyła nasceu neste apartamento e, depois da morte de 
sua mãe, em 13 de abril de 1929, ele e o seu pai ocupa-
ram apenas uma sala menor e a cozinha. Wojtyła morou 
nesta casa até 1938, quando se mudou com o pai para 
Cracóvia e se matriculou na Universidade Jagiellonian.
O museu celebra as passagens fundamentais da vida 
de Wojtyła e expõe os passos fundamentais seu trabalho 
na Polónia até ao ano de 1978, quando deixa Cracóvia 
para ir continuar a sua vida eclesiástica no Vaticano.
Desde 2010 que a casa está numa fase de renovação. 
Neste processo a casa tem vindo a ser adaptada a todo 
o imóvel, para ampliar o museu. 

Quando reabriu em 2014, os turistas poderam passar a 
assistir a toda a vida de São João Paulo II de uma forma 
detalhada. O coração do museu é o apartamento em que 
Karol Wojtyła nasceu e cresceu. No interior, existem hoje, 
ainda, mais peças originais ligadas à família Wojtyła. 
O museu do Santo Padre João Paulo II é uma instituição 
cultural dependente do Ministério da Cultura da Polónia 
e cuja responsabilidade, ao nível de direção, está en-
tregue ao jovem Padre Dariuz Ratuz, da Arquidiocese 
de Cracóvia.
A visita só peca pelo tempo em que é permitida, já que 
estas visitas são sempre acompanhadas por guias que 
limitam bastante o tempo para se ver com atenção 
algumas peças de interesse extremo.
A Casa Museu está aberta de 1 de maio a 30 de Setem-
bro, sempre a partir das 9h00, encerrando às 19h00; nos 
meses de abril e outubro encerra às 18h00 e de 1 de 
novembro a 31 de março às 16h00. Os bilhetes custam 
entre 20 e 30 Zlots Polacos, ou seja cerca de 5 a 6  Euros.
Em 1978, quando Karol Wojtyła foi nomeado Papa, foi o 
primeiro a não ser italiano, em mais de 400 anos.
Para o povo polaco, um povo que tanto sofreu em tantos 
momentos a opressão sobre as mais diversas formas, e 
que contudo nunca abdicou da sua fé, ter Karol como 
Papa veio despertar um sentimento que cada vez mais se 
sente, quando se visitam os locais de maior significado 
para o Catolicismo na Polónia. 
São João Paulo II foi um permanente defensor dos 
direitos humanos, um permanente lutador contra o 
sofrimento no mundo. Uma das questões que defendeu 
sempre foi o fim da pena capital.
Como sabemos, São João Paulo II usou sua influência ao 
limite para tentar motivar mudanças políticas, havendo 
mesmo fortes indícios que a sua ação foi determinante 

na queda do regime na sua terra natal, a Polónia. 
Em 2001 os médicos diagnosticaram doença de 
Parkinson a São João Paulo II. Já há algum tempo que 
se notava que o Papa aparentava estar especialmente 
cansado, tendo alguma dificuldade a andar.
São João Paulo II faleceu no Vaticano, no dia 2 de abril 
de 2005. Em 5 de julho de 2013 a Santa Sé declara João 
Paulo II Santo e, em 30 de Setembro de 2013, o Papa 
Francisco anuncia que a canonização iria ocorrer a 27 
de abril de 2014, em conjunto com a canonização do 
Papa João XXIII.
Em vida, São João Paulo II, enquanto teve forças, e 
sempre que lhe foi possível, voltou aos seus locais mais 
íntimos de fé. Acabará por inspirar mesmo os Papas 
que lhe seguirão.

O SANTUÁRIO DA DIVINA MISERICÓRDIA 
Fica em Łagiewniki, a uns escassos quilómetros do 
centro de Cracóvia e chegar lá é fácil, já que esta terra 
é servida por carros eléctricos e comboios. A primeira 
opção é a melhor já que com um bilhete normal de uma 
zona, se pode chegar ao Santuário.
O Santuário compõe-se pela Basílica, à qual está ane-
xado o Convento da Congregação das Irmãs de Nossa 
Senhora da Misericórdia. Fundado em 1891, o novo 
Santuário foi inaugurado em 17 de agosto de 2002, pelo 
Santo Papa João Paulo II.
É neste novo Santuário, em forma de navio, que se en-
contra o túmulo de Santa Faustina Kowalska. A Basílica 
tem capacidade para acolher cinco mil pessoas e é por 
cima do altar que se encontra a imagem da Divina Mi-
sericórdia, obra de Adolf Hyla, criada em 1944. 
Na parte inferior da Basílica, encontra-se a Capela dedi-
cada a Santa Faustina e, na parte superior, a Capela da 

texto e fotografias Marco António Lindo

Quando estamos na Polónia e temos interesse em seguir a história da Igreja Católica, uma passagem por algumas cidades 
é fulcral. Por isso, visitamos locais que são fundamentais na vida de São João Paulo II, cruzando esses passos com a 
devoção do povo polaco.
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Adoração Perpétua do Santíssimo Sacramento.
Em 17 de junho de 1997, o Santo Papa João Paulo II 
visitou a Basílica e rezou diante do túmulo de Santa 
Faustina. Em maio de 2006, Bento XVI também visitou 
a Capela, ocasião em que inaugurou a estátua de São 
João Paulo II na torre da Basílica. Recentemente o Papa 
Francisco também já esteve presente neste especial 
local de peregrinação.

O SANTUÁRIO SÃO JOÃO PAULO II
Contiguo ao convento e à Basílica da Divina Miseri-
córdia, é composto pelo Instituto do São João Paulo 
II, a Casa do Peregrino, Centro de voluntariado, outro 
para retiros espirituais, uma Via Sacra ao ar livre, um 
anfiteatro que tem funções diversas, mas em que a 
mais regular é para a celebração de missas, o centro 
de reabilitação e ainda o Parque de meditação. A sua 
construção começou em 2008 tendo sido globalmente 
concluído recentemente.
A construção neste local não se deve à proximidade do 
Convento, mas sim ao facto de Karol Wojtyła ter aqui 
trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial, quando 
aqui se encontravam as instalações da fábrica Solvay.
Estes locais de passagem de São João Paulo II também 
inspiram outros Papas. 
As Jornadas Mundiais da Juventude decorreram aqui 
em 2016 entre 25 e 31 de julho. Depois de visitar a 
Basílica da Divina Misericórdia e a Capela dedicada a 
Santa Faustina, o Papa Francisco apareceu no terraço do 
Santuário para saudar os jovens reunidos no “prado das 
Confissões”, que se encontra entre o Santuário da Divina 
Misericórdia e o Santuário dedicado a São João Paulo 
II. Durante a sua alocução, o Papa Francisco disse aos 
jovens que: “O Senhor, hoje, quer fazer-nos sentir, mais 
profundamente, a sua grande misericórdia. Nunca nos 
distanciemos de Jesus, embora sejamos pecadores. Ele 
nos acolhe assim como somos pela sua grande Miseri-
córdia. Aproveitemos para receber a sua Misericórdia!”.

SANTA FAUSTINA
Maria Faustyna Kowalska, nasceu em Glogowiec, em 
1905, falecendo 33 anos depois, em 5 de outubro de 
1938.
Entre 1924, ano em que entrou para a vida religiosa, e 
a sua morte, conquistou uma posição especial entre 
teólogos de uma forma geral. 
É uma Santa notável, tendo sido apropriadamente cha-
mada de Secretária da Divina Misericórdia, a Apóstola 
de Jesus, a cuja missão era preparar o Mundo para a 
segunda vinda de Cristo. 
Ingressou na Congregação das Irmãs de Nossa Senho-
ra da Misericórdia onde a sua vida e experiência vão 
levar a que o seu confessor, o Beato Miguel Sopoćko, 
exija que ela explique as suas experiências místicas e 
espirituais num diário pessoal, cuja dimensão é apre-
ciável, compondo-se de diversos volumes.
O Santo Papa João Paulo II canonizou-a em 30 de abril de 
2000, tendo instituído também a Festa da Divina Miseri-
córdia, que se celebra no segundo domingo da Páscoa.
 
CALVÁRIA
Em 1 de dezembro, Mikołaj Zebrzydowski, o Voivodo 
de Cracóvia, teve uma visão, ao ver as colinas e vales 
próximos do Castelo de Lanckorona.  Por causa dessa 
sua visão, mandou construir um Calvário e um mosteiro 
católico romano. O Voivodo era o Comandante Militar 
da região e, por isso, um homem de poder, ligado à 
nobreza e naturalmente abastado.
A cidade acabará por adotar o nome do mosteiro, que 
foi construído nas colinas vizinhas de Lanckorona, e o 
sobrenome de seu fundador Zebrzydowski.  A cidade 
de Zebrzydów foi estabelecida em 1617 para abrigar o 
crescente número de peregrinos, que iam em peregri-
nação ao local. 
Em 1640 o aspecto geográfico da cidade é atualizado, 
ganhando o nome Nowy Zebrzydów. Entretanto, em 
1715, há um grande incêndio que destrói parcialmente 

a cidade. O conceito de cidade na época podia ser 
diferente, conforme os locais. Neste caso, a cidade 
tinha um dono, Józef Czartoryski, que a reconstrói das 
cinzas, tendo aproveitado a ocasião para construir um 
palácio para a família; este foi construído em 1729-1731. 
O Império austríaco de Habsburgo anexa a cidade, de-
pois de invadir a Polónia em 1772. O governo austríaco 
muda-lhe o nome para Kalwaria. 
Em 1887, Jan Kanty Brandys adquire a cidade e, cerca 
de três anos depois, o nome Kalwaria Zebrzydowska 
é adotado, fazendo assim uma fusão entre o nome de 
antes e de depois da ocupação.
Em 1905 começa a construção da Igreja de São José e, 
em 1919, já depois do fim da Primeira Grande Guerra, e 
como consequência dela, a cidade volta a ser Polaca. 
No entanto, só em 1934 é que os direitos da cidade 
são restaurados.
Dá-se a Segunda Guerra Mundial. A Polónia está em 
ruínas e a cidade vira-se para a única matéria-prima a 
que pode recorrer, a madeira. Kalwaria Zebrzydowska 
torna-se um importante centro de fabrico de mobiliário. 
Esse facto contribui, também, para atrair atenções 
para o Mosteiro. 
São João Paulo II, enquanto Papa, fez várias visitas ao 
Santuário da Paixão e da Madonna de Kalwaria Zebrzy-
dowska que, entretanto, em 1999, foi classificado pela 
Unesco como Património da Humanidade. 
No espaço que o rodeia, encontram-se alguns lugares 
de adoração simbólicos relacionados com a Paixão 
de Jesus Cristo e a vida da Virgem Maria, locais estes 
que felizmente se conseguiram manter praticamente 
inalterados desde o século XVII.
E assim se cruza um conjunto grande de locais de fé 
profunda. Não refiro a Virgem Negra do Chostokowa, 
já que lhe dedicámos, há alguns números atrás deste 
ARRIVA Jornal, uma detalhada reportagem.
Quando puder, não esqueça, dedique uns dias da sua 
vida a visitar um local como este.
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Viana é turismo e cor. Mar e arte. Traje e Gil Eannes. É arquitetura e modernidade. Plena de História, a cidade conta com 
inúmeros pontos de interesse cultural e turístico, aos quais se juntam o mar, o rio e a montanha, os três ecossistemas 
intimamente ligados à cidade e à sua História. Onde fica Viana? No coração.

Viana fica no coração

A
s origens de Viana do Castelo 
remontam à Idade do Ferro, 
como confirma a Citânia er-
guida nessa altura no Monte 
de Santa Luzia. Mas a sua 

História, sempre ligada aos mares, relata 
um conjunto de acontecimentos que fi-
zeram de Viana um dos principais portos 
comerciais do país. Em 1258, D. Afonso III 
concedeu-lhe o primeiro Foral, chaman-
do-lhe Viana da Foz do Lima, antevendo 
assim a sua vocação marítima. Mais tar-
de, a 20 de Janeiro de 1848 e por decreto 
de D. Maria II, Viana é elevada a cidade e 
adota o nome pelo qual é conhecida hoje: 
Viana do Castelo.
Plena de História, a cidade conta com 
inúmeros pontos de interesse cultural 
e turístico, aos quais se juntam o mar, o 
rio e a montanha, os três ecossistemas 
intimamente ligados à cidade e à sua 
História.

PRAÇA DA REPÚBLICA
A praça da república é, há quinhentos 
anos, o centro cívico de Viana do Castelo 
e os edifícios do topo nascente consti-
tuem um emblemático tríptico monu-
mental de elevado valor arquitetónico: o 

elegante chafariz, o edifício da Misericór-
dia e os antigos paços do Concelho, cuja 
construção teve lugar na primeira metade 
do século XVI.

SANTA LUZIA E O FUNICULAR
O Templo do Sagrado Coração de Jesus, 
é, sem dúvida, um dos monumentos mais 
conhecidos e emblemáticos de Viana do 
Castelo e do país, de cujo zimbório se 
vislumbra uma das mais deslumbrantes 
paisagens do mundo. É uma obra de 1898 
de um dos arquitetos de maior projeção 
nacional e internacional à época, Miguel 
Ventura Terra, e um excelente exemplar 
da arquitetura revivalista.
No seu exterior podem ver-se várias peças 
graníticas da primitiva capela; pedras de 
um arco de 1694; capiteis; instrumentos 
usados na construção.
Para uma visita completa, porque não 
utilizar o Funicular, que vence um desní-
vel de 160 metros e que, em seis a sete 
minutos, se torna na mais longa viagem 
de todos os funiculares do país, com os 
seus 650 metros?

ARQUITETURA
A prestigiada revista londrina Wallpaper, 

interior do edifício. Está preparado para 
acolher eventos de grande dimensão 
como festivais de música, concertos, 
cinema, congressos, exposições e feiras, 
para além de atividades desportivas.

MUSEU DE ARTES DECORATIVAS
Num cenário natural de indescritível 
beleza, a cidade de Viana do Castelo está 
destinada ao turismo, com um conjunto 
de espaços de- dicados à receção e aco-
lhimento de quem visita Viana do Castelo 
e quer conhecer a sua cultura, a sua arte 
e as suas tradições.
De destaque são os museus e o seu 
riquíssimo acervo e ainda os núcleos mu-
seológicos espalhados pelas freguesias e 
dedicados às tradições. o Museu de Artes 
Decorativas está instalado numa distinta 
mansão senhorial do século XVIII e possui 
uma das mais importantes e valiosas co-
leções de faiança antiga portuguesa dos 
séculos XVII a XIX, que inclui diversas pe-
ças da famosa fábrica de louça de Viana. 
para além de um importante acervo de 
pintura, de- senho e peças de arte sacra, 
destaca-se a bela coleção de mobiliário 
indo-português do século XVIII. Neste es-
paço, é possível ainda descobrir o espólio 

uma referência incontornável do design 
e da arquitetura, considerou Viana do 
Castelo uma “Meca da Arquitetura”, 
numa clara referência aos novos edifí-
cios construídos na cidade e de onde 
se destacam a praça da Liberdade de 
Fernando Távora, a biblioteca de Siza 
Vieira, o “inovador” Hotel Axis e o Centro 
Cultural de Souto Moura.
“Uma cidade marítima portuguesa está 
a ser transformada numa Meca da Ar-
quitetura com uma coleção de edifícios 
ao gosto de Fernando Távora, e agora a 
chegada de um Hotel inovador em pilha”, 
refere a Wallpaper, salientando que os 
edifícios são “fonte de orgulho munici-
pal”, com destaque para a nova biblioteca 
Municipal, desenhada em betão branco 
por Álvaro Siza. “A biblioteca domina 
uma praça planeada por Fernando Tá-
vora – mentor de Siza Vieira e fundador 
da prestigia- da Escola de Arquitetura do 
Porto”, fazendo ainda referência aos “dois 
edifícios ambiciosos” situados na praça 
da Liberdade.
De destaque é também o Centro Cultural. 
Da autoria do Arquiteto Souto Moura, 
este equipamento é caracterizado pela 
transparência entre a cidade, o rio e o 

texto Turismo de Viana do Castelo
fotografias Maria Helena Duarte e D.R.
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da azulejaria portuguesa e hispano-árabe, 
único na sua variedade e riqueza.

MUSEU DO TRAJE
Situado num espaço nobre da cidade 
- a Praça da República - está o Museu 
do Traje, instalado num edifício Estado 
Novo recuperado e que alberga um ex-
celente espólio de trajes e de ourivesaria 
tradicional, promovendo, valorizando 
e recuperando um valioso património 
concelhio. Com esse mesmo objetivo, 
foi criado um conjunto de núcleos mu-
seológicos, nomeadamente as Azenhas 
de D. Prior, onde está situado o Centro de 
Monitorização e Interpretação Ambiental 
de Viana do Castelo (que integra a rede 
portuguesa de Moinhos) ou o Museu do 
Pão de Outeiro, situado na antiga escola 
primária e que mostra todas as alfaias 
agrícolas do ciclo do milho e do pão e 
que integra também um moinho de água.
Viana do Castelo é ainda a descoberta de 
uma rota de galerias e museus, festas e 
tradições, artesanato, ourivesaria e, claro, 
gastronomia.

NAVIO GIL EANNES
O navio Gil Eannes foi construído nos 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo em 

1955 tendo como missão apoiar a frota 
bacalhoeira nos mares da Terra nova e 
Gronelândia. Embora a sua principal fun-
ção fosse prestar assistência hospitalar a 
pescadores e tripulantes, o Gil Eannes foi 
também navio capitania, navio correio, na-
vio rebocador e quebra-gelos, garantindo 
abastecimento de mantimentos, redes, 
isco e combustível aos navios da pesca 
do bacalhau. Em 1998, veio para Viana do 
Castelo para se tornar memória viva do 
passado marítimo e da construção naval 
da cidade e também do país como museu.
No Gil Eannes está também instalado o 
Centro de Mar. Desta nova componente, 
destaca-se as áreas para serviços do 
Centro de Mar, Centro Interpretativo 
Ambiental, que inclui um percurso mu-
seológico e interpretativo sobre a cultura 
marítima de Viana do Castelo, e Centro de 
Documentação Marítima e o novo espaço 
foi dotado, entre outras valências, de equi-
pamentos multimédia, um miniauditório, 
a possibilidade de acesso a consultas, 
áreas de apoio ao empreendedorismo e 
economia náutica e diversas experiências 
audiovisuais interativas.

A RELAÇÃO COM O MAR
Viana do Castelo, ao longo dos seus 24 

quilómetros de costa litoral, tem vindo 
a ver reconhecido o valor patrimonial, 
natural e paisagístico das suas praias 
que, por seu lado, têm sido alvo de 
diversas intervenções de qualificação 
e valorização.
Esta especial atenção reflete-se nos 
vultuosos investimentos que vão da 
requalificação das praias à defesa dos 
cordões dunares e da respetiva flora e à 
organização de campanhas de educação 
que visam estimular a conservação, 
valorização e defesa do litoral vianense.

VIANA CIDADE NÁUTICA
Viana do Castelo tem vindo a ser galar-
doada com a bandeira Azul, símbolo 
máximo da qualidade das praias e, agora, 
o litoral de Viana do Castelo pretende tor-
nar-se um “Território de Excelência” com 
a implementação do denominado Polis 
do Litoral Norte – Operações de Requa-
lificação e Valorização da Orla Costeira.
Este ambicioso plano reconhece a im-
portância estratégica da zona costeira e 
considera que as intervenções no litoral 
devem prosseguir objetivos concretos 
de modernidade e inovação, tais como a 
valorização dos aglomerados populacio-
nais, a beneficiação das vias de acesso 

e reordenamento das áreas de estacio-
namento, a proteção costeira, para além 
de uma ciclovia, da criação de apoios 
de prática balnear e de apoio à prática 
desportiva náutica.

AS CORES DE VIANA
O concelho é rico em tradições e o traje 
tradicional de Viana do Castelo é mesmo 
um símbolo do país, reconhecido como 
marca em Portugal e no estrangeiro pelo 
colorido e originalidade das suas peças. 
De destaque é também a ourivesaria 
de Viana, enquanto retrato fiel das suas 
tradições. As arrecadas, as custódias, 
os brincos à rainha, as laças, os tran-
celins e os fios em filigrana elaborada 
são parte integrante do nome da cidade, 
intimamente ligado ao traje à vianesa e 
à imagem da cidade.
Também a música faz parte da vida da 
comunidade Vianense, assumindo um 
simbolismo especial no acolhimento dos 
seus visitantes. A diversidade dos grupos 
etnográficos é igualmente acompanhada 
pelas escolas de música que florescem 
no concelho, formando músicos de qua-
lidade que integram orquestras, bandas 
e conjuntos musicais responsáveis pela 
variada animação cultural.
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S
saúde

texto Dr.ª Raquel Almeida
Médica Oftalmologista
Hospital da Luz Guimarães
fotografias D.R.

ESTE ARTIGO TEM O APOIO

A 
ambliopia é uma patologia 
que se origina na infância e 
que é reversível se diagnosti-
cada e tratada precocemen-
te. É a causa mais frequente 

de diminuição da visão na criança e 
afeta cerca dois a cinco por cento da 
população. É mais frequente em crian-
ças com história familiar de estrabismo 
ou erro refrativo, antecedentes pessoais 
de prematuridade, de baixo peso ao 
nascimento, de síndrome malformativo,  
atraso do desenvolvimento e tabagismo 
ou alcoolismo materno. 
Quanto às causas pode ser classificada 
como: estrábica - quando há desali-
nhamento ocular, o cérebro da criança 
que tem uma grande capacidade de 
adaptação, suprime a imagem de um 

dos olhos; refrativa - no caso de haver 
um erro refrativo como a hipermetropia, 
astigmatismo ou miopia, a imagem que 
chega ao cortex visual não é nítida; de 
privação - quando há obstrução à entra-
da da luz e das imagens no olho, como 
acontece nos casos de catarata ou ptose 
palpebral (“pálpebra caída”). 
Em muitos casos a criança, que rara-
mente se queixa de má visão, cresce 
com total normalidade e a ambliopia 
não é detetada em tempo útil. Deve ser 
suspeitada, pelos pais ou professores, 
perante um comportamento visual 
anómalo se, por exemplo, a criança não 
identifica de forma adequada os familia-
res a larga distância, aproxima muito os 
objetos da cara ou desvia um olho. 
A prevenção passa pelo diagnóstico 

Ambliopia
ou “olho preguiçoso”
A ambliopia ou “olho preguiçoso” consiste na perda de acuidade visual, de um ou ambos 
os olhos, causada por um estímulo inadequado do córtex cerebral durante o período de 
desenvolvimento visual (antes dos 8-10 anos de idade). “É aconselhável 

que todas as 
crianças sejam 
avaliadas 
por um 
oftalmologista 
até aos três 
anos de idade precoce. Portanto, é aconselhável que 

todas as crianças sejam avaliadas por um 
oftalmologista até aos três anos de idade. 
O tratamento deve ser personalizado de 
acordo com a causa da ambliopia, a sua 
gravidade e a idade da criança. 
Os instrumentos mais frequentemente 
utilizados para recuperar a ambliopia 
incluem a correção ótica, a oclusão com 
penso no melhor olho e outros métodos 
de penalização do olho saudável, como 
a utilização de colírios dilatadores para 
provocar visão turva ou a prescrição de 
óculos com graduação não necessária 
no olho normal.
Deve ter-se em conta que mesmo nos ca-
sos em que o tratamento é bem sucedido 
pode haver uma recidiva da ambliopia 
até aos 7-8 anos de idade. 
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B
boa forma

V
amos fazer ao contrário, 
desta vez. E ao invés de 
dizer o que deve fazer para 
emagrecer, vamos explorar 
o que não se deve fazer. E 

vamos começar com uma coisa muito 
prática: se quiser perder peso não pode... 
deixar de cozinhar.
Lembre-se que por muito bom que o res-
taurante seja, é naturalmente impossível 
saber como é que o estabelecimento 
está a cozinhar os seus alimentos. Que 
tipo de óleos vegetais usa, se abusa de 
grandes quantidades de manteiga... E 
isso claramente pode atrapalhar a qua-
lidade da sua dieta. Por isso, a menos 
que tenha a certeza que está a comer 
num espaço especializado em culinária 
saudável, o melhor é arregaçar as man-
gas, colocar o avental e aprender a ter 
prazer na sua cozinha.

NÃO PODE EXAGERAR NOS 
SMOOTHIES 
Sim, os smoothies são uma excelente 
forma de controlar o tamanho das por-
ções que ingerimos, quando estamos 
de dieta. Mas têm um grande proble-
ma. É que escorregam de tal forma 
suave pelo sistema digestivo que não 
dão propriamente trabalho nenhum. 
Ou seja, o corpo não tem de queimar 
muitas calorias para absorver os seus 
nutrientes. Por outro lado, os alimentos 
ricos em fibra requerem mais energia 
para digerir e absorver, para além de 
serem igualmente ricos em nutrientes 
e, logo, uma melhor opção. Frutas in-
teiras, folhas verdes escuras e vegetais 

não amiláceos são outros dos alimentos 
que podem ajudar a aumentar a queimar 
calorias no pós-refeição.

NÃO PODE ELIMINAR A GORDURA
DA SUA ALIMENTAÇÃO
É verdade que só a palavra “gordura” já 
assusta. Mas lembre-se que há vários 
tipos de gordura. E há as que são “boas” 
e, por isso, tão importantes quanto os 
demais nutrientes. Entre outras coisas, 
estas tais de gorduras boas ajudam o 
nosso corpo a reduzir o colesterol mau, 
mais corretamente designado por LDL, e 
a produzir hormonas que são essenciais 
à perda de peso. Aliás, muitas pessoas 
que sofrem de desequilíbrios hormonais 
costumam ter uma dieta com baixo teor 
de gordura. É difícil admitir, mas o seu 
corpo precisa de gorduras boas. Isto 
para além de que as gorduras têm uma 
grande influência sobre a digestão do 
alimento. Em particular, elas diminuem 
o índice glicémico de uma refeição, 
retardando o processo de digestão. Ou 
seja, faz basicamente o mesmo que os 
alimentos que contêm fibras.
Vamos, convença-se que as gorduras 
(boas) não são más. Muito pelo contrá-
rio. Não só elas são saudáveis, como 
ainda o podem ajudar nas suas ativida-
des de perda de peso. 

NÃO PODE BEBER BEBIDAS 
AÇUCARADAS COM GÁS
Os refrigerantes engordam. Ponto final. 
Apesar de depender do tipo de marca 
e bebida, em média, cada 200 ml tem 
aproximadamente 21 gramas de açúcar. 

Por isso, os refrigerantes são consi-
derados um dos principais alimentos 
responsáveis pela obesidade, tanto 
infantil quanto em pessoas adultas, em 
todo o mundo.
A água com gás já é outro caso. É livre 
de calorias, portanto, não engorda. Ape-
sar de tudo, algumas pessoas podem 
apresentar desconforto e inchaço por 
causa do gás presente na bebida, mas 
a sensação costuma ser passageira. 
Mas a comunidade médica parece con-
sensual ao admitir que quem sofre de 
gastrites ou problemas digestivos não 
devem exagerar na dose, já que podem 
sentir irritações na mucosa gástrica.
Tanto a água com gás como a sem gás 
possuem a mesma capacidade e po-
tencial de hidratação, não afetando de 
qualquer forma o bom funcionamento 
do organismo. E, ao contrário do que 
muitas pessoas imaginam, o gás presen-
te na bebida não provoca aparecimento 
de celulite. O que gera os malfadados 
“furinhos na pele” é o açúcar e o sódio 
que normalmente acompanham outras 
bebidas gaseificadas, como os refrige-
rantes de que falávamos. O que acon-
tece ainda é que o gás do refrigerante 
aumenta o volume do estomago, ou seja, 
acabamos por comer muito mais para 
nos sentirmos satisfeitos. Basicamente, 
beba água.

NÃO PODE COMER MENOS DO QUE 
CINCO VEZES POR DIA
Aqui há algumas diferenças consoante 
os especialistas. Uns dizem que o ideal é 
cinco, outros dizem que o mínimo é seis 

refeições por dia. Ou seja, basicamente 
comer nas tais de três em três horas. E 
que o ato de mastigar tem de ser leva-
do em conta. Quando mais mastigar, 
melhor, até porque assim dá tempo ao 
cérebro de entender que já tem comida 
no estômago. Mastigar bem os alimen-
tos facilita o processo de digestão, já 
que aumenta a produção de saliva e 
acaba por controlar os sintomas de azia, 
gastrite ou refluxo, diminuindo o tempo 
do alimento no estômago. Além disso, 
melhora o transito intestinal devido ao 
maior estímulo ao engolir mais vezes 
e assim diminui a sensação de barriga 
inchada.

NÃO PODE APENAS TRABALHAR 
“CARDIO”
O tempo que dedica a correr ou à má-
quina elíptica é tempo bem gasto. Que 
ninguém tenha dúvidas disso. Mas se a 
sua rotina de exercícios não incluir um 
componente de resistência (ou treino 
de força), o resultado pode não ser tão 
benéfico quanto espera. 
Isto porque o músculo mantém o seu 
metabolismo a funcionar a um ritmo 
elevado, mas à medida que se perde 
peso, também perdemos músculo, além 
de gordura. Isso pode sobrecarregar o 
efeito retardador do metabolismo do 
corte de calorias.
Comece a levantar pesos ou incorpore 
no seu treino semanal alguns exercícios 
de resistência. Pelo menos duas vezes 
por semana, devia mesmo trabalhar na 
construção muscular.

Se quiser
perder peso
não pode...
Bem, na verdade há uma imensidão de coisas que nos aconselham a não fazer quando queremos perder peso. E também 
sabemos que se formos dar atenção a tudo... basicamente não podemos fazer nada! Por isso, com – literalmente – o devido 
peso, conta e medida, há uma mão cheias de atitudes que devemos abdicar caso queiramos ficar sem aquele quilo extra.

fonte Revista pH+
fotografias D.R.
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Restaurante Ferrugem 
e Parque Natural da Portela
Na Portela, em Vila Nova de Famalicão, há a nascente do rio Pelhe, um Parque 
Natural acabado de inaugurar e… muita paixão pela cozinha no restaurante 
Ferrugem.

I
r a Vila Nova de Famalicão é, também, programar 
uma visita ao restaurante Ferrugem, do Chef Re-
nato Cunha, localizado na freguesia da Portela, 
espaço que coleciona já distinções suficientes 
que atestam a qualidade da oferta gastronómica 

proporcionada a todos quantos por lá passam.
O Ferrugem surge após a reabilitação de um antigo 
estábulo do séc. XVIII, em 2006, transformando-se 
desde logo num espaço de celebração gastronómica. 
Conforto, hospitalidade e um grande compromisso 
entre o produto, a narrativa e o conhecimento, são 
algumas características incontornáveis. 
“Todos os dias procuramos os produtos orgânicos e 
com identidade portuguesa, de preferência autócto-
nes e com origem numa agricultura sustentável, e 
fazemos do inconformismo e da criatividade os nossos 
condimentos. No Ferrugem preconizamos uma cozi-
nha honesta, genuína, artesanal e dinâmica, que não 
segue correntes e que tem como único credo narrar 
uma nova história da cozinha minhota, desejando que 
o nosso compromisso vá ao encontro da sua visão.” 
Renato Cunha define assim o restaurante Ferrugem, 
espaço ao qual se entrega de corpo e alma, fazendo 

nascer sabores ímpares, proporcionando aos clientes 
uma verdadeira elevação dos sentidos.
Escolher a iguaria preferida a partir da ementa, pode 
ser tarefa complicada. É tudo muito tentador! “O caldo 
verde” e a broa de milho tostada com azeite será uma 
das primeiras iguarias que vai provar, é a saudação 
do Chef. Num primeiro momento, pode começar um 
“Caviar português v. 4.0”, ovas de sardinha, mousse de 
pimento assado, tomate coração-de-boi, caviares de 
vinagre, broa de milho e manjericão; depois uma “Sopa 
de castanha”, já que estamos no tempo delas, com 
salpicão, nabo, compota de cebola e orelha de porco 
crocante; “Peixe-galo” com açorda de ovas e coentros, 
para a opção peixe, ou “Posta de boi maturado”, com 
puré de cenoura assada e arroz cremoso de boletos, 
se preferir um prato de carne. Para sobremesa, qual-
quer uma é maravilhosa (aliás como tudo o resto!). 
Experimente o “Tributo ao abade de priscos v. 4.0”, um 
gelado do famoso pudim acompanhado de um cora-
ção de Viana, num refrescante copo de gelo. Também 
pode optar por um dos três menus de degustação e 
deixar-se surpreender pela equipa e pela inspiração 
do Chef Renato Cunha.

Renato Cunha 
é cozinheiro por 
vocação, gosta 
que o vejam como 
embaixador da 
gastronomia 
minhota, do Vinho 
Verde e de Vila 
Nova de Famalicão, 
o concelho onde 
sempre viveu, 
trabalhou e que, em 
2016, o reconheceu 
com a Medalha de 
Mérito Municipal 
Económico.

“

R
roteiro 

gastronómico
fonte Ferrugem / Parque Natural da Portela 
fotografias D. R. / Arquivo Paixão Pela Cozinha
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RESTAURANTE FERRUGEM
www.ferrugem.pt  | restaurante@ferrugem.pt 
T. +351 252 911 700
R. das Pedrinhas, 32 | Portela - Vila Nova de Famalicão
GPS +41° 27’ 41.83”, -8° 26’ 53.63”
Preço médio: 50,00€

Chef RENATO CUNHA

O Chef Renato Cunha apresenta-se como “Cozinheiro, enófilo, 
gastrónomo, docente e criativo”. É natural de Ribeirão e nasceu no 
dia 2 de fevereiro de 1975, é responsável pelo Ferrugem desde a 
abertura, um projeto de restauração famalicense que tem conquistado 
o reconhecimento nacional e internacional através de galardões 
como, por exemplo, as insígnias “Bib Gourmand” do Guia Michelin. 
A cozinha que preconiza valoriza os produtos genuínos, com 
identidade portuguesa e de preferência com origem numa agricultura 
sustentável (biológica ou biodinâmica), uma cozinha manifestamente 
de raízes populares, simultaneamente criativa, inovadora e de grande 
rigor técnico. Renato Cunha, como cozinheiro, também tem sido 
agraciado com algumas distinções, por exemplo “Melhor Chefe 
de Cozinha de 2012” pela Revista Wine. É já uma das presenças 
habituais em certames como o Congresso Nacional de Cozinheiros; 
Peixe em Lisboa; Wine in Azores; Essência do Vinho; Bolsa de 
Turismo de Lisboa (BTL) ou o Fórum Gastronómico da Corunha. É 
também docente de cozinha na Universidade Portucalense e jurado 
de concursos de âmbito regional e nacional. 
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PARQUE NATURAL DA PORTELA
Na freguesia da Portela, em Vila Nova de Famalicão, 
existe agora o Parque Natural da Portela, situado junto 
à nascente do rio Pelhe, e que foi inaugurado este ano, 
a 12 de Julho de 2007.
O Parque Natural da Portela é um espaço de lazer junto 
à nascente do rio Pelhe, que ocupa uma encosta verde 
com uma área total de 14.800 metros quadrados.
O rio Pelhe é um afluente do rio Ave. Nasce na freguesia 
de Portela (Santa Marinha), Vila Nova de Famalicão. 
Atravessa todo o concelho e da nascente à foz são, 
em linha reta, cerca de 16 km. Acaba por desaguar na 
freguesia de Lousado, junto à fronteira com o concelho 
da Trofa.
O Parque Natural da Portela é um local bastante apra-
zível, em que podemos observar a nascente do rio. 
Contempla várias espécies de plantas, com destaque 
para os carvalhos. E é maravilhoso para desfrutar de 
ar puro, da sombra das árvores e do contacto com a 
natureza. 
Está localizado junto à antiga estrada nacional de 
ligação entre os concelhos de Vila Nova de Famalicão 
e Braga, por S. Cosme do Vale, Telhado e Portela, o 
Parque Natural, tem como uma das atracões princi-
pais a nascente do rio Pelhe e foi valorizado com um 
reservatório de água, que contribui para embelezar o 
local. Nas imediações do Parque Natural da Portela 
encontram-se também dois lugares de interesse: o 
Penedo das Letras e o Castro de Monte Redondo.
O local está equipado com um parque de merendas e 
convívio. Ao todo são 10 as mesas disponíveis, só pre-
cisa levar os petiscos, a boa disposição e a concertina. 
Para fazer a digestão, aproveite e faça uma caminhada.
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SALADA ATUM, BATATA, FEIJÃO VERDE E RÚCULA

Ingredientes 3 ou 4 pessoas
3 latas de atum em azeite;
4 batatas médias; 350g de feijão 
verde; 2 mãos cheias de rúcula 
selvagem; 3 ovos; 1/2 tomate 
coração de boi; 10 tomates cereja; 
15 azeitonas descaroçadas
Molho: 1 colher de chá de 
mostarda de grão à Antiga; 1 
colher de chá se sumo de limão;
3 colheres de sopa de azeite
sal e pimenta q.b.

Preparação 
Descasque as batatas em gomos e leve-as 
cozer. Coza também os ovos e o feijão verde. 
Quando estiver cozido retire, escorra e deixe 
arrefecer. No fundo de uma taça coloque a 
rúcula; junte o tomate partido em cubinhos; os 
tomates cereja cortados ao meio; as azeitonas 
cortadas ao meio; e o atum já escorrido; depois 
as batatas; o feijão verde e os ovos cortados em 
quartos (já arrefecidos). Envolva tudo. Prepare 
o molho misturando todos os ingredientes, 
batendo bem.

Atum:
nobre sabor

sabores

receitas e fotografias Joana Roque
http://paracozinhar.blogspot.pt/

S

BATATA ASSADA COM BOLONHESA DE ATUM

Ingredientes 2 pessoas
2 batatas doces (ou normais);  
2 latas de atum em azeite;
1 cebola; 1 dente de alho;
1 lata pequena de tomate pelado
azeite q.b.; sal e pimenta q.b.;
1 colher de chá de orégãos 
secos; queijo parmesão q.b.; 
salsa ou coentros frescos para 
polvilhar

Preparação 
Lave as batatas e embrulhe-as em papel de alu-
mínio. Asse-as no forno aquecido a 180ºC, por 
40 minutos. Pique a cebola, o dente de alho e 
aloure num tacho; junte o tomate pelado cortado 
em cubinhos e o líquido que vem na lata, deixe 
levantar fervura. Tempere depois a gosto e deixe 
apurar. Acrescente o atum previamente escorrido, 
envolva bem e deixe cozinhar mais 2 minutos. 
Retire as batatas do forno, abra-as e recheie com 
a bolonhesa de atum e termine com uma camada 
de queijo parmesão ralado e salsa picada.

O atum é um fantástico aliado na cozinha. Simples é como se come melhor, apenas 
passado pelo calor e fatiado. Mas é um peixe que também permite criar e, quando 
utilizado em conserva, é económico e prático.
O atum fresco é fonte de proteínas, ómega 3, ferro, magnésio, potássio, fósforo, 
selénio, vitaminas B3, B6 e B12. Por cada 100g tem 108 calorias, 0,95 g de gorduras, 
23 g de proteínas, 0 g de carbo-hidratos e 0 g de fibras. O atum representa um grupo 
de peixes que engloba diferentes espécies.
Por ser fonte de ómega 3 ajuda a combater a doença arterial coronária, ao reduzir 
os níveis de colesterol nas artérias e nos vasos sanguíneos; e também
protege contra o ritmo anormal do coração. Para além disso o ómega 3 é conhecido 
pelas propriedades anti-inflamatórias e, consequentemente, previne contra doenças 
como gota e artrite.
Já o potássio é um nutriente com função vasodilatadora, contribuindo para a re-
dução na pressão arterial.
As vitaminas do complexo B, estão associadas ao aumento de energia, ainda aju-
dam a proteger a pele e a melhorar o funcionamento do metabolismo. O ferro, é 
um mineral fundamental para a formação dos glóbulos vermelhos do sangue e o 
selénio é antioxidante, promovendo a melhoria do sistema imunológico, protegendo 
contra doenças e infecções. 
Por fim, também é bom salientar que o atum ajuda a manter o peso, pois contribui 
para regular o apetite e ainda contribui para o aumento da massa muscular.
Apesar de todos os benefícios, o consumo de atum deve ser moderado devido à 
presença de mercúrio na sua composição. A recomendação da Agência de Prote-
ção Ambiental dos Estados Unidos é que não se consuma mais de 340 g de atum 
enlatado light e mais de 170 g de atum albacora semanalmente. Quem não possui 
rins saudáveis, também deve ter cuidado extra com as quantidades.

O atum não precisa de muita cozinha, “os pratos devem 
ser o mais simples possível”, referiu recentemente o Chef 
Ljubomir Stanisic, em declarações à revista Visão.
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CROQUETES DE ATUM

Ingredientes
1 cebola
2 dentes de alho
1 cenoura 
1 alho francês pequeno
2 latas de atum
azeite q.b.; vinho branco q.b.
sal marinho e pimenta q.b.
ervas da Provença q.b.
1 ovo ; 4 colheres de sopa de 
farinha de mandioca (ou pão 
ralado)

Preparação 
Pique a cebola e os dentes de alho, o alho 
francês e a cenoura. Leve um tacho ao lume 
com azeite e junte os legumes; refogue por uns 
minutos. Junte um pouco de vinho branco; deixe 
evaporar. Junte o atum escorrido e tempere a 
gosto. Deixe cozinhar. Junte o ovo batido e a 
farinha de mandioca e deixe cozinhar em lume 
brando, mexendo sempre até que a mistura se 
despegue do fundo da panela. Deixe arrefecer 
e molde bolinhas; passe-as por ovo batido e 
farinha de mandioca e frite em azeite.

EMPADINHAS DE ATUM E AZEITONAS

Ingredientes 12 empadinhas
1 chávena de farinha de trigo
1 chávena de leite morno
1 colher de sopa de azeite
2 ovos
sal e pimenta q.b.
2 latas de atum em azeite
50g de azeitonas pretas 
descaroçadas

Preparação 
Numa tigela, deite a farinha, sal e pimenta a as 
gemas e o leite morno, mexendo sempre. Depois 
ao azeite a as claras batidas em castelo. Escorra 
bem o atum e esfarele-o. Misture as azeitonas 
pretas cortadas e junte tudo à mistura da massa.
Unte forminhas de empadas com azeite, en-
cha-as com a massa e leve a cozer em forno 
previamente aquecido a 180ºC por 15 a 20 
minutos. Deixe arrefecer uns minutos antes de 
desenformar.

BIFES DE ATUM GRELHADOS COM LEGUMES

Ingredientes 4 pessoas
400g de bife de atum
1 curgete
1 cebola 
1 cenoura
20 cogumelos
3 dentes de alho
sal e pimenta q.b.
azeite q.b.
8 batatinhas novas com casca
sal e pimenta q.b.

Preparação
Corte a curgete e a cenoura em cubinhos; os co-
gumelos em quartos; e corte a cebola em meias 
luas; e as batas ao meio, regue tudo com um fio de 
azeite, junte dentes de alho picados, sal e pimenta. 
Envolva bem e leve ao forno previamente aquecido 
a 180ºC. Quando estiver pronto, trate dos bifes de 
atum: tempere com sal e um fio de azeite, deixe 
aquecer bem uma grelha no fogão. Cozinhe ape-
nas alguns minutos de ambos os lados. Os bifes 
devem ainda permanecer rosados no seu interior 
para não ficarem secos, mas sim suculentos!

ESPARGUETE INTEGRAL COM ATUM

Ingredientes 2 pessoas
175g de esparguete integral
2 latas de atum em azeite
1 tomate maduro e grande
75g de parmesão ralado na hora
azeite q.b.
manjericão q.b.
sal e pimenta q.b.

Preparação 
Coza o esparguete em água a ferver tempera-
da de sal até ficar al dente. Leve uma frigideira 
larga ao lume com 1 colher de sopa de azeite 
e junte o atum escorrido, envolvendo. Depois 
o tomate cortado em cubinhos, envolva sem 
o deixar cozinhar, desligue o lume. Escorra 
bem o esparguete e acrescente-o à mistura 
anterior. Junte o manjericão cortado e o quei-
jo. Envolva. Sirva de imediato com um pouco 
mais de parmesão ralado.
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Tony Carreira já angariou cerca de 7.000 euros com o seu vinho solidário, 
produzido na Quinta da Pacheca, Douro, e esteve presente na primeira entrega de 
donativo à Associação Bagos d’Ouro.

Vinho solidário!

A 
ligação de Tony Carreira à Quinta da 
Pacheca permitiu reunir cerca de 7.000 
euros em donativos para a Associação 
Bagos d’Ouro, na sequência da venda 
de um vinho tinto, produzido na Quinta 

da Pacheca e designado de ‘Pacheca Reserva Tony 
Carreira Tinto 2014’.
A primeira entrega do donativo, no valor de 6.614,40 
eurs, à Associação Bagos d’Ouro, uma instituição de 
solidariedade social, que intervém junto das crianças 
e jovens mais carenciados da Região do Douro, acon-
teceu no dia 13 de outubro, na Quinta da Pacheca, e 
contou com a presença de Tony Carreira e dos proprie-
tários da Quinta da Pacheca.
Tony Carreira, consagrado artista português com pro-
jeção internacional, associou-se a esta causa lançada 
pela Quinta da Pacheca, cedendo integralmente os 
royalties referentes aos direitos de imagem do ‘Pacheca 
Reserva Tony Carreira Tinto 2014’.
Esta é, assim, uma parceria de sucesso entre um dos 
mais emblemáticos produtores de vinho do Douro e o 
músico português de maior êxito no mundo, e que vai 
permitir impulsionar vários projetos de índole social.
“É muito gratificante poder ajudar uma instituição que 
tem um trabalho tão louvável. Estamos, por isso, muito 

contentes com o resultado desta parceria e com o apoio 
que, através deste donativo, será dado a todas as crian-
ças e jovens que beneficiam da ajuda da Associação 
Bagos D’Ouro”, salientaram Maria do Céu Gonçalves 
e Paulo Pereira, proprietários da Quinta da Pacheca.
Para Tony Carreira este é um momento de grande 
felicidade, porque permite apoiar crianças e jovens 
carenciados de uma das mais belas regiões de Por-
tugal. “Fico de coração cheio por saber que vamos 
poder ajudar uma instituição que tem um trabalho 
importantíssimo em toda a região do Douro”, disse, 
por seu lado, o consagrado cantor. 
O ‘Pacheca Reserva Tony Carreira Tinto 2014’ que, já 
vendeu mais de 22 mil garrafas, de uma produção 
inicial de cerca de 30 mil, é um vinho obtido a partir 
das castas Touriga Franca, Tinta Roriz e Touriga Na-
cional, cuja fermentação ocorreu em lagar de granito, 
com pisa a pé. Posteriormente, estagiou em barricas 
novas de carvalho francês durante 12 meses. Com um 
teor alcoólico de 14%, é um vinho de cor rubi jovem 
e intensa. No aroma apresenta-se muito frutado, com 
notas evidentes de amoras e ameixas, balanceados 
com notas de chocolate proveniente da barrica. Na 
boca é bem equilibrado com taninos presentes polidos 
e final longo e persistente.

V
vinhos

texto MS Impacto
fotografias D. R.

seja responsável, beba com moderação

Pacheca Reserva Tony Carreira

QUINTA DA PACHECA

Por entre os socalcos que domam as águas do 
Douro, encontra-se a Quinta da Pacheca, um dos 
mais afamados produtores de vinho na região e 
cujas origens remontam a meados do século XVIII. 
Aliás, há referências à quinta desde 1738. Com 75 
hectares vinha na Região Demarcada do Douro, 
em pleno Património Mundial da Humanidade, 
classificação atribuída pela UNESCO, iniciou em 
2012 um novo ciclo de desenvolvimento, altura em 
que foi adquirida pelos empresários Maria do Céu 
Gonçalves e Paulo Pereira, passando então a integrar 
um moderno e dinâmico grupo empresarial. Abriu-se 
uma nova era, com uma aposta clara no reforço da 
qualidade dos vinhos e na dinamização do The Wine 
House Hotel, um dos seus ex-libris e uma das mais 
conhecidas unidades de ‘turismo de charme’ do 
Douro. Integrada numa paisagem deslumbrante, já 
foi alvo de distinções internacionais, como o prémio 
Best of Wine Tourism, em três anos consecutivos. 
Provas explicadas e cursos de vinhos, wine shop, 
passeios, eventos, workshops de cozinha e turismo à 
la carte, incluindo passeios de barco, de comboio, de 
helicóptero ou pedestres, são algumas das atividades 
disponibilizadas por esta unidade de enoturismo.
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V
vinhos

texto Susana Marvão
fotografias Carlos Figueiredo

seja responsável, beba com moderação

João Nicolau de Almeida é um nome incontornável na 
história do vinho e da vinha no nosso país. Dizem que está 
reformado. Sim, da casa Ramos Pinto. Mas, de resto, está 
bem no ativo. Juntamente com a mulher Graça, os filhos 
Mateus e João e a filha Mafalda, deu corpo e alma ao projeto 
Quinta do Monte Xisto. Que já deu o seu fruto, em forma 
de garrafa. De vinho. O Quinta de Monte Xisto 2015 foi 
considerado melhor na prova “Grandes tintos de Portugal”, 
obtendo o Prémio Paixão Pelo Vinho Excelência.

Um regresso
às origens

A
cho que não preciso de o 
apresentar, mas vamos só 
dizer que foi diretor-geral 
da Ramos Pinto e criou 
o vinho Duas Quintas. 

Acho que já chega. Hoje, está refor-
mado. Mas é uma estranha forma... 
de reforma, já que o vemos mais do 
que ativo, agora no projeto Quinta do 
Monte Xisto.
É uma espécie de reforma. Reformei 
a minha vida. Continuo no vinho, mas 
de outra forma.

Desta nova aventura sobressai, sobre-
tudo, a envolvência de toda a família.
Sim, este projeto é sobretudo uma 
vontade da continuação da família 
Nicolau de Almeida no vinho, onde es-
tamos desde 1832, segundo os últimos 
registos que encontramos. O meu pai, 
Nicolau de Almeida, casou com uma 
Ramos Pinto, o que criou um “blend” 
de duas casas e de onde saíram sete 
filhos. Como era eu a estar mais che-
gado aos vinhos, achei que teria esta 
missão de continuar. 

Mas sentiu obrigação?
Não. Antes uma força interior que me 
dizia que não podíamos parar por aqui. 
Há toda uma parte humana que tinha 

de continuar. Após a venda da Ramos 
Pinto aos franceses do grupo Roederer, 
em 1990, poderia ter cessado a ligação 
da família ao vinho. Mas não. Tenho 
três filhos, dois deles enólogos, o João 
e o Mateus. A terceira, Mafalda, tam-
bém dá os seus conselhos e opiniões. 
A minha mulher, Graça Eça de Queiroz 
Nicolau de Almeida também descende 
uma família de vinhos. Portanto...

Seria complicado era fugir a isto, 
então...
Suponho que nas nossas veias já corra 
não sangue, mas vinho com 12 ou 13 
graus, na verdade. E nas dos meus 
filhos, com uns 16 graus. É uma coisa 
natural, desde pequeno que ouço falar 
de vinho, das vindimas... isto não foi 
um acaso, foi uma normalidade.

Ou seja, a Quinta de Monte Xisto 
faz todo o sentido enquanto projeto 
familiar.
Sim, é um projeto em que os cinco par-
ticipamos diretamente. Cada um tem 
os seus afazeres, as suas empresas, 
mas o núcleo da família passou para 
a Quinta do Monte Xisto. 

Foi uma nova forma de se conhece-
rem?

sido senão o primeiro, dos primeiros 
enólogos a vir para cá com este curso. 
E quando cheguei, vi o estado em que 
estávamos: muito atrasados relativa-
mente aos franceses de Bordéus. 

É preciso sair para ver melhor?
É. Só assim podemos analisar. E nessa 
altura o meu tio José Rosas estava na 
Ramos Pinto, a dirigir a casa, e mos-
trou-me o atraso em que estávamos. E 
eu fiquei com um campo imenso para 
explorar porque basicamente estava 
tudo por fazer.

João Nicolau de Almeida

É muito interessante, sim, sobretudo 
do ponto de vista familiar e humano. 
Conhecemo-nos mais agora do que 
antes. Temos uma filosofia parecida.

Tem uma reconhecida experiência 
nesta área. Quais são as grandes dife-
renças face a toda esta nova geração?
É precisamente isso o que me dá uma 
vontade de continuar. Em 1970 fui para 
a Universidade de Bordéus, não havia 
cá. E aprendi uma forma de fazer vinho. 
Aprendi, digamos, a ciência do vinho, 
que em Portugal não existia. Terei 

O casal João Nicolau de Almeida 
e Graça Eça de Queiroz Nicolau de 
Almeida, juntamente com  os três 
filhos, Mafalda, João e Mateus, são a 
alma do Quinta de Monte Xisto.
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Mas hoje é ao contrário, têm acesso 
a tudo.
Na minha altura era a ciência a entrar 
no vinho. Eram a mecanização, os pes-
ticidas, os herbicidas, as fermentações 
automáticas, as leveduras, todo esse 
processo científico que introduzi na 
vinha e no vinho. Na geração dos meus 
filhos, já foi diferente. Na verdade, 
no início, comecei a impor os meus 
conhecimentos, eu tinha experiência, 
as castas que tinha estudado, a meca-
nização... mas de repente apercebi-me 
que a coisa não era bem assim. 

Não estava a entender o objetivo 
deles?
Não, não estava! Eles foram igualmen-
te estudar para Bordéus e quando 
vieram, em 2003, começamos a pensar 
como haveríamos de fazer a vinha. Por-
que o Monte Xisto já era nosso desde 
1993. Mas deixei-o ficar em “banho 
Maria” a ver o que dava. 

Mas porque o comprou?
Fui lá tirar uma fotografia e fiquei preso 
com os dois pés ao Xisto. Àquele monte. 
Porque está situado numa zona do rio que 
não corre de nascente a poente, mas de 
sul para norte. Portanto, neste monte ti-
nha o norte e sul na mesma quinta. Além 

Radicalmente diferente do que fazia 
antigamente.
Muito diferente. Aliás, gerou-se um 
conflito de gerações. Mas a certa altura 
comecei a perceber a tal nova men-
sagem que eles traziam. E comecei a 
achar muito interessante e envolvi-me 
nesta nova maneira de ver as coisas. 
E isto foi um incentivo muito grande 
para eu continuar, já que me aproximei 
muito mais da natureza. E estou todo 
orgulhoso em ter uma vinha que nun-
ca viu um pesticida, livre de produtos 
sintéticos. 

de que tinha diferentes altitudes. Ou seja, 
as condições perfeitas. Estava tudo ali.

E deixou-a a “marinar”.
Exato. Em 2003, já em família, eles que-
riam fazer apenas 10 hectares, sendo 
que a quinta tem 40. Perguntei porquê 
e eles responderam dizendo que era o 
que estimavam para fazer uma vinha de 
alta costura. Uma vinha à mão, cepa por 
cepa, parcela por parcela. Introduziram 
infusões de plantas naturais para pul-
verizar a vinha. Ou seja, a nossa vinha é 
totalmente biológica, biodinâmica. 

QUINTA MONTE XISTO 2015

Castas 
Touriga Nacional (60%), Touriga 
Francesa (35%) e Sousão (5%). 

Ano Vitícola 
Início do ano frio e seco, algumas 
chuvas em abril, seguindo-se um verão 
muito quente. Floração em meados de 
Maio, vindima no m de Agosto. 

Vinificação 
As uvas foram vindimadas 
manualmente e transportadas para 
a adega em caixas de 20kg. Foram 
vinificadas em lagares com pisa a 
pé. A fermentação desenvolveu-se 
ao longo de 6 dias no lagar com 
leveduras indígenas. Seguiu-se um 
estágio de 18 meses em pipas de 600 
litros. 

Informação Técnica
Região: Douro DOC, sub-região 
Douro Superior
Solo: Xisto
Altitude das vinhas: 200-300m
Álcool: 13,5
Produção: 6000 garrafas 

PVP: 55,00 euros / 65,00 euros
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C
Cidades
ARRIVA

texto e fotografias Marco António Lindo

Estava eu em Cracóvia a seguir os passos de vida de São João Paulo II quando, na Catedral de Wawel, vi o túmulo do 
Casimir IV, Rei da Dinastia de Jagiellon que foi Grão Duque da Lituânia com apenas 13 anos e Rei da Polónia com 20.  A 
história parece confusa especialmente por causa de nomes idênticos, mas com fundamentos distintos. Já conhece Gdańsk, 
a cidade no norte da Polónia?

Gdańsk

A 
Confederação Prussiana tinha como chefe 
de estado o Rei Casimir IV. Do outro lado 
estava o Estado da Prússia, a Ducal, o 
Reino da Prússia, que era um feudo Polaco 
e onde se integrava Danzig.

Em 1569 decide-se a criação de um Estado envolven-
do a Polónia e a Lituânia, mas Danzig insiste manter 
estatuto especial. 
A cidade acabará por se integrar no Reino da Prússia 
em 1793, mas será “sol de pouca dura” já que, em 
1806, as tropas de Napoleão Bonaparte conquistam 
o território. Danzig passa a ter uma nova espécie de 
autonomia, desta vez como Estado semi-independente 
do Império Francês.
Napoleão é finalmente derrotado na Batalha de Leipzig 
e, em 1814, Danzig regressa ao Reino da Prússia. 
O Século XX trouxe à cidade momentos históricos 
muito mais complexos do que as questões criadas com 
as ações do Movimento Solidariedade.
A Primeira Guerra Mundial levou de novo à criação de 
um Estado semi-autónomo, a Cidade Livre de Gdańsk, 
Estado este criado em 15 de Novembro de 1920, nos 

termos Tratado de Versalhes de 1919. Este Estado 
abrangia a cidade em si e mais umas duzentas outras 
cidades de localidades próximas, e assim se manterá 
até à sua invasão nos primeiros dias da Segunda 
Guerra Mundial.
A Cidade Livre estava sob proteção da Liga das Na-
ções, a antecessora das Nações Unidas. Nesta altura 
a região é habitada fundamentalmente por alemães. 
O Tratado, afirmara categoricamente que a região 
deveria permanecer separada da Alemanha depois 
da Primeira Guerra Mundial mas, na verdade prática, 
os alemães estavam lá na mesma, o Estado em si co-
meça a mostrar uma nefasta vontade para se tornar 
tendencialmente Nazi.
Os polacos eram uma minoria independentemente da im-
portância que a cidade tinha para a Polónia. Os alemães 
que estavam à força afastados por geografia determinada 
pelos acordos políticos, tinham cada vez mais motivos 
para gerar tensões, tensões estas que são especialmente 
bem aproveitadas pelo Partido Nazi. Esta questão torna-se 
tão evidente que cerca de 1935 a bandeira muda e passa 
a apresentar a Cruz Suástica no centro.

O afastamento da Polónia já era tal, desde os anos 
vinte, que para ter acesso ao Báltico foi construído um 
novo porto em Gdynia.
Ainda antes da II Grande Guerra, em 1933, o Governo 
da cidade já estava nas mãos do Partido Nazi, que 
tinha entretanto suprimido os outros partidos. Os 
judeus fogem todos e logo após a invasão alemã da 
Polónia, em 1939, a Cidade Livre é abolida e integrada 
no “Reichsgau” de Danzig-West Prussia. 
É a primeira região da Polónia de onde irão ser enviados 
para campos de concentração e extermínio judeus, 
e com eles vão também os polacos, considerados 
também pelos alemães como espécie sub-humana. 
O primeiro campo nem ficava longe, a menos de 40 
quilómetros, era Stutthof  que entretanto ganhou de 
novo o seu nome original, Sztutowo.
Na contra ofensiva, os soviéticos são os primeiros a 
chegar a Danzig ou, para os polacos, Gdańsk. No fim 
da guerra a maior parte dos alemães sobreviventes 
foram expulsos para a Alemanha. 
A destruição que Gdańsk sofreu com a  guerra e com 
o facto de ter perdido literalmente todos os seus ha-
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bitantes, já que durante a guerra uns eram alemães e 
os outros ou tinham fugido ou acabado num monte 
de cinza, num campo de concentração, levando a 
que a identidade humana da cidade se tenha perdido. 
Só nos fins do anos cinquenta é que a cidade ganha 
lentamente ao seu brilho, já que a Conferência e o 
Acordo de Potsdam haviam integrado definitivamente 
Gdańsk na Polónia.
Mesmo com toda esta história, hoje em dia Gdańsk é 
uma a cidade que muitos conhecem superficialmente 
e que só associam a barcos, estaleiros e docas, ou 
movimentos sindicais. Mas é incomparavelmente mais 
do que isso.
É possível voar diretamente para Gdańsk, cidade no 
norte da Polónia. Contudo isso não faz grande sentido 
já que, quando se tem uns dias na Polónia, o melhor é 
ficar em Varsóvia e fazer os passeios a partir daí.
Os comboios são muito bons e as ligações aéreas 
também, sendo possível comprar uma viagem com an-
tecedência na internet por preços bastante reduzidos, 
quando comparados com os valores praticados em 
outros países europeus. O apoio económico do Estado 
permite fazer uma viagem de comboio ou avião, ida e 
volta a partir de Varsóvia, por valores que oscilam entre 
os 30 e os 70 Euros. 
Realmente muitas pessoas começaram a ouvir falar de 
Gdańsk por causa do Lech Walesa, o famoso sindicalis-
ta polaco que trabalhava nos Estaleiros Lenine, e que 
foi fundador do movimento Solidarnosc, Solidariedade, 
e se levantou contra o sistema imposto pelo bloco de 
leste, que chegou em 1990º Presidente da Polónia e 
que entretanto ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1983.
Quando se chega a esta cidade, encontra-se uma vida 
em claro movimento. Vêem-se pessoas satisfeitas 
numa cidade que brota beleza por todos os cantos. Cla-
ro que, no verão, com temperaturas que habitualmente 
rondam os 20 graus, isto é bom para todos, para os 
locais que têm um inverno invariavelmente muito frio, 
e para os turistas que venham de outros países onde 
o verão costuma ser geralmente muito mais quente. 
Gdańsk se estava sitiada no princípio dos anos oitenta, 
era uma cidade com ar moscovita, em 35 anos ganhou 
um charme próprio que lhe trouxe de novo a individua-
lidade característica do norte da Polónia.
A cidade é extensa, mas o centro é suficiente para 
nos agarrar. A partir da estação central, em apenas 
quinze minutos a pé emergimos numa cidade com ar 
de europa evoluída do século XVII mas que, na verdade, 
como entendemos pela história referida, é o resultado 
da sua reconstrução no pós Segunda Grande Guerra. 

verifiquei e achei fantástico foi o crescente número 
de bares vegetarianos. A Polónia é, de há alguns anos 
para cá, uma surpresa, e a oferta vai crescendo, mais 
e mais. Para concluir, os preços são muito bons e uma 
refeição pode custar normalmente menos de dez euros.

ARRIVA NA POLÓNIA
A ARRIVA entra na Polónia em 2007, numa ação con-
junta entre a ARRIVA e o operador ferroviário Polaco 
PCC: assim nasceu a ARRIVA PCC. Nesse ano começa 
a operar a linha Voivodato Kuyavian-Pomeranian, como 
o nome deixa perceber, na Província da Pomerânia, a 
mesma onde irá operar outros serviços a partir de 2009. 
Quando a DB adquire os serviços da ARRIVA, acaba 
por conseguir também todas as ações dos PCC Rail SA.
Hoje em dia, a ARRIVA é o segundo maior operador 
da Polónia e o único operador privado de caminhos 
de ferro.
Em 2013 a ARRIVA entrou no serviço rodoviário, o que 
basicamente é um ato quase extremo. Na Polónia há 
mais de 9000 operadores, apenas 12% são privados, 
sendo a maior parte detida por sistemas municipais de 
menor ou maior dimensão. O serviço, na maior parte 
dos casos, não tem regulamentação nacional associa-
da, o que torna um trabalho hercúleo para um privado 
conjugar uma operação de boa qualidade, atrativa, e 
jogar com valores competitivos.
Mesmo assim a ARRIVA tem vindo a crescer e conseguiu 
mesmo ser o primeiro privado a operar serviços urbanos 
na cidade de Varsóvia. Conseguiu-o, por capacidade de-
corrente de experiência própria, ao ter adquirido alguns 
privados e mesmo alguns operadores públicos.
Hoje é normalíssimo ver autocarros ou comboios a ope-
rar, os clientes mostram grande agrado e os serviços 
são visivelmente muito bons.

Hoje em dia, a 
ARRIVA é o segundo 
maior operador da 
Polónia e o único 
operador privado de 
caminhos de ferro.“

Os edifícios que vemos a ser construídos são obvia-
mente novos, contudo o acabamento dá-lhes um ar 
que é como se tratasse dum edifício do século XVIII 
restaurado. Aliás, uma boa parte dos sobreviventes 
da Segunda Grande Guerra foram efetivamente 
restaurados ou reconstruídos, e nesta reconstrução 
incluiram-se igrejas.
Pelas ruas a variedade é extrema e desde cafés e restau-
rante tipicamente locais, a cadeias internacionais tipo 
Hard Rock Café, misturados com lojas de arte, lojas que 
vendem âmbar, museus, espetáculos de rua, comida 
de rua, feiras habituais, passeios de barco, por todas 
as razões, a cidade fervilha. Estas razões são capazes 
para fazer de Gdańsk uma das mais visitadas de toda a 
Polónia, sendo ultrapassada só por Varsóvia e Cracóvia, 
e por questões de peregrinação religiosa Chstokowa, 
por causa da Virgem Negra, e ainda Oswiecim, por cau-
sa dos Capos de Concentração de Auswitz e Birkenau.
A Gdańsk do Século XXI é uma cidade que reflete 
energia e que faz tudo por receber bem e fazer de uma 
viagem à cidade algo positivamente inesquecível.
Claro que uma das coisas que vai reparar se for a 
Gdańsk, quanto mais não seja quando sentir fome, é 
a oferta. Claro que ainda há quem tenha a estranha 
capacidade de ir comer hambúrgueres de cadeias norte 
americanas, mas experimentar a culinária polaca não 
é um risco, é a garantia de uma excelente experiência. 
Entre os pratos mais tentadores e recomendáveis es-
tão os Bigos, um guisado de carne e salsichas, Kotlet 
Schabowy que é uma costeleta panada, ou os famosos 
Pierogi e Golabki. Os pierogi parecem raviólis e pode 
encontra-los recheados de tudo e mais alguma coisa, 
desde carne, a peixe, passando por legumes e até 
com chocolate. O Golabki é couve lombarda enrolada 
e recheada, normalmente com carnes picadas. Claro 
que se isso não o tentar, há sempre as diversas salsi-
chas que os polacos gostam imenso e que costumam 
devorar com pão e muita cerveja. Há imensas cervejas 
desde marcas nacionais mas também uma invulgar 
oferta na cerveja tradicional.
O que  é possível ver mais utilizado em culinária local 
são os pepinos, couves, chucrutes, beterraba, cremes 
azedos, cogumelos, utilizando sempre ervas e especia-
rias diversas, como sementes de alcaravia ou mange-
rona, salsa e pimenta. No fim, nada como uma vodka.
Alguma da culinária tem muito de judeu, mas hoje a 
complementar há uma vulgar oferta de sabores vege-
tariano e os vegan também não são esquecidos, sendo 
fácil ver nas ementas expostas tudo isto, e também o 
cuidado crescente com intolerantes a glúten. Algo que 
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O Paço dos Duques, e Guimarães, acolhe, até ao próximo dia 7 de janeiro de 
2018, uma exposição de “Leonardo da Vinci, o inventor”.

Guimarães expõe 
“Leonardo da Vinci,
o inventor”

O 
Paço dos Duques, em Guimarães, tem em 
exposição a mostra “Leonardo da Vinci, 
o inventor”.  A exposição é composta por 
um total de 21 maquetas reproduzidas 
em grande escala a partir de esboços 

originais do génio florentino e reproduções dos códices 
onde Leonardo da Vinci ilustrou o seu funcionamento.
Inclui também cartazes explicativos que formam um 
guia de viagem didático ao mundo deste génio visio-
nário e à época em que desenvolveu as suas criações.
Esses cartazes são acompanhados de postos interati-
vos com animações em 3D do funcionamento dessas 
máquinas.
Esta exposição vem na sequência de uma colaboração 
com a empresa espanhola Cultura Entretenida, com a 
qual já foi organizada a exposição Catapultas e Máqui-
nas de Cerco, patente de junho de 2015 a outubro de 
2016, com mais de 30 mil visitantes.
Os extraordinários desenhos das máquinas que Leonardo 

da Vinci desenhou nos seus cadernos materializam-se 
nesta exposição. A capacidade de observação do artista, o 
seu espírito curioso e prático, a sua contínua experimenta-
ção, a sua originalidade são traços de uma personalidade 
que todos parecem classificar como apaixonante e a de 
um homem que soube adiantar-se ao seu tempo.
Aqui em Guimarães é possível ver de tudo isso um 
pouco. É que, para além de artista plástico, da Vinci 
foi também um inventor prolífico. Ao longo dos seus 67 
anos de vida, concebeu instrumentos musicais, bom-
bas hidráulicas, canhões, pontes e um sem número 
de máquinas voadoras.
A exposição é, pois, um percurso sobre a vida e obra 
de um dos maiores génios da inovação, da criatividade, 
da ciência e da tecnologia de todos os tempos, de-
senvolvida em nove áreas temáticas, que vão desde o 
renascimento, à pintura, música, anatomia e máquinas 
de voos, passando ainda pelos estudos de engenharia 
militar e do urbanismo.

texto Susana Marvão
fotografias Estrela Ferreira

A
arte & cultura

Data
Até 2018/01/07

Morada
Paço dos Duques
Rua Conde D. Henrique
4800-412 Guimarães
 
Telefone
+351 253 412 273

Email
pduques.flaviovieira@culturanorte.pt

Endereço Web
http://pduques.culturanorte.pt/pt-PT/Default.aspx

Horário
Todos os dias, das 10h00 às 18h00
(última entrada às 17h30)
Preços: normal 3,80 euros;
reduzido (estudante, >65 anos, grupo) 3,00 euros.
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DC
cartaz

Recital
Música 

de Câmara

Diferente do repertório orquestral mas com uma im-
portância fundamental no desenvolvimento artístico 
do músico, a música de câmara transporta-nos para 
outra realidade no domínio da fruição musical. O seu 
caráter mais intimista revela-se num espaço mais fa-
miliar e mais próximo do ouvinte, permitindo apreciar 
a linguagem musical em toda a sua dimensão. Foi 
muitas vezes na composição de obras para pequenos 
grupos de músicos (duos, trios, quartetos, quintetos ou 
pequenos grupos orquestrais), que os grandes músicos 
revelaram muita da originalidade das suas criações 
artísticas. No que respeita ao músico executante, a 
proximidade com o público permite perceber toda a 
subtileza ou virtuosismo da performance, o que faz 
da Música de Câmara um veículo excelente para a 
formação e aperfeiçoamento dos jovens estudantes. 
Estes concertos ajudam os alunos a superar desafios 
e oferecem uma excelente oportunidade para refletir 
sobre o contributo que as aprendizagens artísticas 
escolares podem dar à cidade. 
Duração prevista: 1h00
Promotor: Conservatório de Música Calouste Gul-
benkian de Braga

Theatro Circo, Braga
5 de novembro

Guimarães
Jazz 2017

De 8 a 18 de novembro, Guimarães recebe mais uma 
edição do seu festival de jazz. Este ano, o mundo cele-
bra os 100 anos decorridos desde a gravação do primei-
ro registo discográfico de jazz, um momento simbólico 
que mudaria para sempre a história desta música. É 
precisamente esta efeméride que orienta o conceito 
programático da 26ª edição do Guimarães Jazz. 
Os bilhetes para os concertos do Guimarães Jazz 2017 
já se encontram à venda, podendo ser adquiridos nas 
bilheteiras do Centro Cultural Vila Flor, da Plataforma 
das Artes e da Criatividade (CIAJG - Centro Internacio-
nal das Artes José de Guimarães), e da Casa da Memó-
ria de Guimarães, bem como nas Lojas Fnac e El Corte 
Inglés, e via online em www.ccvf.pt e oficina.bol.pt. 
Assinatura Geral: 70,00 eur (acesso as concertos)
Assinatura 1ª semana: 40,00 eur (acesso aos 
concertos de 08 a 12 de novembro) 
Assinatura 2ª semana: 30,00 eur (acesso aos 
concertos de 16 a 18 de novembro) 

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães
8 a 18 de novembro

A fábrica
de nada

A história de um grupo de operários que tenta 
salvaguardar os seus postos de trabalho e evitar o 
encerramento de uma fábrica através de um sistema 
de autogestão coletiva. Quando se apercebem que a 
administração está a roubar máquinas e matérias-
-primas, os trabalhadores decidem organizar-se para 
impedir o deslocamento da produção. Como forma de 
retaliação, enquanto decorrem as negociações para os 
despedimentos, os patrões obrigam-nos a permanecer 
nos seus postos, sem nada que fazer. 
Entre o ensaio e o musical, “A Fábrica de Nada” conta 
com assinatura de Pedro Pinho (“Bab Sebta”, corealiza-
do com Frederico Lobo em 2008; “Um Fim do Mundo”, 
2013; “As Cidades e as Trocas”, corealizado com Luísa 
Homem, em 2014). O argumento, escrito por Pinho, 
Luísa Homem, Leonor Noivo e Tiago Hespanha, parte 
de uma ideia de Jorge Silva Melo: adaptar a peça de 
Judith Herzberg e fazer um musical para crianças. 
Apesar de Silva Melo ter desistido do projeto, Pedro 
Pinho resolveu transformá-lo em filme.
Título original: A Fábrica de Nada
Realização: Pedro Pinho
Interpretação: Carla Galvão, Joaquim Bichana Martins, 
Dinis Gomes, Njamy Sebastião, Américo Silva
Classificação: M/14 anos

Casa das Artes, Famalicão
30 de novembro, 21 horas
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horóscopo

Este é dos melhores períodos do ano para 
viajar. A sua agenda costuma ter umas 
abertas, mas se isso não for possível, faça 
pelo menos os planos para um retiro estra-
tégico no inicio do ano. Também será um 
ótimo momento para estudar e para lançar 
coisas novas. Aliás, é um ótimo momento 
também para se promover profissional-
mente e fazer contatos, para fortalecendo 
parcerias. No amor pode haver algumas 
atribulações, mas conseguirá resolver 
tudo. Tenha mais calma.

BALANÇA
24/09 A 22/10

A proximidade do final do ano será o mo-
mento certo para implementar algumas 
mudanças de vida. Sabe aquelas coisas 
que sempre pensou em fazer? Mudar? Ter-
minar ou começar? Então, chegou a hora 
de se movimentar e dar pelo menos um 
passo nessa direção. Novembro será um 
mês importante para organizar a sua vida 
afetiva e ajustar alguns pontos em todas 
as relações, seja no amor ou na amizade. 
Vá ver o mar mais vezes! Permita-se relaxar.

ESCORPIÃO  
23/10 A 22/11

Será um mês bem movimentado. Já está 
em stress de Natal, a imaginar as com-
pras de prendas. Faça uma boa gestão de 
recursos. Vai sentir que a sua vida está a 
encaminhar-se, com novidades e muita 
energia à disposição. Os seus relaciona-
mentos também estarão em alta. Mas 
nada irá resultar se não mantiver uma 
certa organização e planeamento. Não se 
desoriente dos objetivos e evite gastar em 
excesso. Aproveite as oportunidades pro-
fissionais, tem crescimento à vista! Ame 
incondicionalmente.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

Tente não se criticar ou exigir tanto de si 
mesmo e dos outros que estão à sua vol-
ta. Aproveite os últimos dias do ano para 
resolver assuntos pendentes e seguir com 
os seus projetos, ajustando cada detalhe. 
A segunda quinzena de novembro, tende 
a ser mais leve e produtiva, com menos 
pressão e exigência. É um ótimo momento 
para procurar mais qualidade de vida e 
cuidar bem da sua saúde. Não se esque-
ça das recomendações do seu médico e 
cumpra-as.

CAPRICÓRNIO 
22/12 A 20/01

Está cheio de projetos e muita coisa vai 
acontecer na sua vida até ao final deste 
ano. É importantíssimo manter o foco e a 
organização, estudar mais e desenvolver 
novas técnicas de gestão de tempo. O 
melhor de tudo é que em novembro vai ter 
muito trabalho, com sucesso e reconheci-
mento, mas também algum (pouco) tempo 
para se divertir e para namorar. Aproveite 
para fazer um passeio romântico e um 
jantar à luz das velas. Surpreender a cata 
metade será um sucesso.

AQUÁRIO 
21/01 A 19/02

Os principais assuntos do mês serão: 
trabalho e família. No trabalho, este é 
um período de novidades, intenso, terá 
oportunidade de apresentar novas ideias e 
começar novos projetos. Na família, pode 
ser que você seja mais requisitado e que 
queiram mais a sua presença e atenção. 
Acredite que vale a pena dedicar-se aos 
que mais lhe são queridos, porque em tro-
ca será valorizado e reconhecido. Deixe de 
comer fritos e preserve mais a sua saúde.

PEIXES 
20/02 A 20/03

Será um período bom para começar um 
curso ou fazer uma viagem. Abrir a sua 
mente, explorar novos horizontes, cres-
cer. São estas as palavras de ordem para 
a sua vida até ao final deste ano. É um 
bom momento para todas as atividades 
culturais e intelectuais, para os encontros 
e conversas. Pode se sentir-se desafiado 
pelos outros e pela vida, mas terá uma boa 
recompensa e, seguramente, momentos 
de muita felicidade. As boas recordações 
fazem-se todos os dias. Não se esqueça 
disso.

CARNEIRO
21/03 A 20/04

Novembro será um mês muito importante 
na sua vida, pode ter alguns resultados 
que tem vindo a desejar, já desde o inicio 
do ano. Sentirá mais energia e conseguirá 
direcionar melhor os seus objetivos, focan-
do-se no que realmente vale ou não a pena 
fazer. Não se iluda com metas impossíveis. 
Faça o melhor que sabe, aprenda sempre 
um pouco mais. A sua vida financeira 
também irá melhorar, isto porque o traba-
lho tende a ser produtivo. A sua relação 
amorosa estará num bom momento. Faça 
mais exercício!

TOURO
21/04 A 21/05

Aproveite mais a companhia dos seus ami-
gos. Estar em grupo, conversar com outras 
pessoas, ouvir outras ideias e falar sobre as 
suas, tudo isso ajuda a focar nas melhores 
ideias e aumenta a sua criatividade. É um 
bom momento para aperfeiçoar o seu tra-
balho e mostrar-se mais eficiente, inclusive 
adiantando trabalhos futuros e em projetos 
novos. Vai ser impressionante, aproveite! 
Beba mais água, o seu corpo vai agradecer.

LEÃO
24/07 A 23/08

É um mês de sucesso no trabalho, tal 
como você gosta. Aproveite essa fase 
para mostrar mais seu talento e ter os 
resultados que há tanto tempo espera. 
Mas lembre-se de deixar tempo livre para 
descansar, pesquisar e aprender, namorar 
e estar com a família. Aproveite para passar 
um fim-de-semana fora e alimentar o amor. 
Sabe aquela inscrição que tem no ginásio 
e nunca lá vai? Isso tem de acabar!

VIRGEM 
24/08 A 23/09

Esse mês que antecede o novo ano será 
excelente para si. Aproveite para resolver 
coisas internas e externas, para fazer mu-
danças de percurso pessoal e profissional, 
para começar a colher o fruto de coisas 
que, há meses, tem vindo a plantar. É um 
ótimo momento para estruturar melhor 
os seus projetos e para estar com grupos 
e amigos. Cuide mais da sua alimentação 
e não abuse da comida rápida.

CARANGUEJO 
22/06 A 23/07

Este mês tem de manter o foco. Relembre 
os seus sonhos e projetos e siga em frente, 
planeia bem as metas, organize-se. Tente 
incluir mais as pessoas que gostam de si 
na sua vida, mas sem deixar que invadam 
seu espaço, afinal há sempre uma conquis-
ta progressiva. É um ótimo momento na 
sua vida, em todos os sentidos, e também 
é uma boa altura para resolver assuntos 
do passado. Caminhe mais!

GÉMEOS
23/05 A 21/06

H




