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A Quinta Pauliana, em 
Macieira de Rates, foi o local 
escolhido para a animada 
confraternização anual de 
colaboradores ARRIVA. 
Pelo caminho desfrutaram 
das belas paisagens da 
região. Antes, em São Félix 
de Laúndos, decorreu uma 
missa em honra dos colegas 
que já partiram.

Confraternização ARRIVA
Mais de 150 participantes 
reuniram-se em Rates

AMBIENTE p. 14-15

Guimarães 
candidata a 
Capital Verde 
Europeia 2020

Daniel Oliveira, 
apresentador da 
SIC, apresenta 
“Sobre o Amor” 
O “Sobre o Amor” é o terceiro 
romance de Daniel Oliveira. 
Trata-se, de novo, de uma 
divagação analítica sobre o 
amor. O que se diferencia neste 
livro do apresentador da SIC 
face aos anteriores é a forma 
como se fala do assunto, de 
uma maneira que mais parece 
já ter acontecido ao leitor. 

Guimarães faz parte das 13 
cidades candidatas ao prémio 
de Capital Verde Europeia 2020, 
uma distinção que reconhece 
cidades que estão a aumentar a 
fasquia em práticas ambientais 
urbanas. 

O TEATROBUS uniu-se à luta 
contra a erradicação da violência: 
em Guimarães assinalando o Dia 
Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres e 
em Celorico de Basto no âmbito da 
Semana da Igualdade de Género do 
concelho.
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N
notícias

Luís
O Poeta
e o Homem

L
uís Vaz de Camões é, sem dúvida nenhuma, 
um reconhecido poeta português. Mas o que 
conhecemos de Camões enquanto homem? 
Sabemos o que o influenciou a ser Poeta? O 
que distingue o poeta do homem? 

O espetáculo 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 Pro-
fessor 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.

14 a 21 de março, 10 a 18 de abril e 2 a 
11 de maio.  Especial para 10º Ano

Ano
da Morte de 
Ricardo Reis

E
ste 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, preo-

cupa-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.

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

Império: Os 
Lusíadas vs
A Mensagem

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 dis-

cutem 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 Mensa-
gem” 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.

Várias datas para um mínimo de 40 
participantes. Especial para alunos do 
12º Ano
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qualidade, facto pelo qual aqui felicitamos 

os seus responsáveis e manifestamos os 

nossos votos do maior sucesso, conscientes, 

no entanto, de que as outras cidades concor-

rentes têm também muito boas candidaturas 

e condições e que, por isso, a atribuição do 

reconhecimento será altamente disputada.

Ao nível nacional o ano de 2017 revelou uma 

vez mais ao Mundo que Portugal, apesar de 

ser um País pequeno, é, no entanto, gerador 

de enormes talentos e a comprová-lo temos 

os vários reconhecimentos internacionais 

de personalidades Portuguesas de diversas 

áreas desde a investigação científica, à cul-

tura, ao desporto, à política, etc.

Efetivamente o ano de 2017 foi recheado de 

sucessos de cidadãos Portugueses que, de 

uma forma geral, felicitamos.

Pelo impacto mediático que representou a 

nível Internacional e pelo facto de levar a 

que Portugal seja o organizador do Festival 

Eurovisão da canção em 2018, entendo dever 

destacar a vitória alcançada por Salvador 

Sobral na edição de 2017 desse festival. A 

realização em Portugal do evento vai permitir 

ao País ter um novo período de elevada ex-

posição mediática internacional que, devido 

ao excelente trabalho que os organizadores 

portugueses serão, seguramente, capazes 

de realizar, será, estou confiante, altamente 

positiva e benéfica para Portugal e a sua 

imagem junto da comunidade internacional.

Neste momento em que o cantor Salvador 

Sobral está a recuperar de um transplante de 

coração, deixamos aqui expressos os votos de 

rápidas melhoras e muito sucesso.

No entanto, o nosso grande destaque vai para 

o facto de, a nível geral, quase tudo estar a 

dar indicações de que estaremos a viver um 

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

Neste último número do jornal do ano de 

2017, a exemplo do que sucedeu nos números 

correspondentes dos anos anteriores, farei 

referências a factos que destaco pela impor-

tância de que se revestem e que ocorreram 

no ano que agora termina. Assim:

Em termos da atividade da empresa destaca-

-se naturalmente o facto de, em setembro e 

em consequência do resultado das auditorias 

levadas a cabo pela APCER no mês de Julho, 

termos sido notificados por aquela entidade 

de que nos foram concedidas as certificações 

de QUALIDADE (ISO 9001), AMBIENTE (ISO 

14001) e SEGURANÇA E SAÚDE NO TRA-

BALHO (OHSAS 18001), certificações estas 

atribuídas às três empresas do Grupo ARRIVA 

Norte (ARRIVA Portugal, TUG e TUF).

A atribuição das referidas certificações 

acontece como consequência natural do 

trabalho de melhoria contínua que foi sendo 

desenvolvido ao longo dos anos na empresa 

e, por isso mesmo, reflete e reconhece o va-

lor das nossas práticas diárias. Assim, esta 

primeira referência é também um reconheci-

mento do trabalho dos nossos colaboradores 

e, naturalmente, leva-nos a orgulharmo-nos 

pelas metas sucessivamente alcançadas 

na persecução do objetivo de garantirmos 

permanentemente a prestação de um serviço 

de transportes de qualidade à região em que 

desenvolvemos a nossa atividade, facto só 

possível devido ao empenhamento da grande 

maioria dos nossos colaboradores.

Também é motivo de realce o facto de a muito 

breve prazo a nossa empresa TUG vir a ser a 

primeira empresa portuguesa a operar, em 

termos diários e efetivos, um autocarro elé-

período positivo e de franca recuperação eco-

nómica e, consequentemente, da melhoria 

das condições de vida das pessoas. Assim 

fico naturalmente contente que se tenha 

cumprido a parte positiva do que escrevi a 

terminar o editorial do ano anterior e, agora 

transcrevo:

“Temos como Povo um problema que é o de 

rapidamente passarmos a sentir que temos 

a obrigação e, por exemplo, como a seleção 

Nacional venceu o Europeu – O QUE É UM 

GRANDE FEITO -  já muitos sentem que 

temos a obrigação de ganhar o Campeonato 

do Mundo e irão dizer cobras e lagartos dos 

nossos jogadores e treinador da seleção se 

não ganharmos o Mundial, o que será uma 

injustiça.

E é muitas vezes esse apetite insaciável 

que acaba por nos causar problemas, es-

tragar tudo e nos levar de volta aos piores 

momentos.

Estou convicto que mercê de um mesmo fenó-

meno de união de vontades vamos conseguir 

sair da crise em que o País tem vivido, mas 

não é tarefa fácil e, sinceramente, espero que 

apetites insaciáveis não acabem por estragar 

as oportunidades possíveis”.

Termino agradecendo-lhe a sua fidelidade 

enquanto cliente, leitor e amigo e esperando 

que o jornal lhe proporcione agradáveis mo-

mentos de leitura, permitindo-me destacar o 

texto que o meu amigo e Médico Espanhol Dr. 

Juan Macias nos enviou e no qual revela, na 

sua brilhante forma de escrever, o seu enorme 

amor por Portugal.

A todos desejo 

Um Santo Natal e Próspero ano de 2018.

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

trico de 12 metros (dimensão dos autocarros 

normais) e, por isso e uma vez mais, nos 

destacarmos no panorama nacional como 

empresa que se posiciona na linha da frente 

no que se refere a inovação.

A aquisição deste autocarro pela TUG en-

quadra-se no nosso plano de investimento, 

representando um investimento de 413.000 

euros que mereceu a atribuição de um apoio 

comunitário de 200.000 euros em consequên-

cia da aprovação da candidatura submetida 

ao concurso aberto pelo POSEUR.

Para além do investimento acima referido, 

o Grupo ARRIVA Portugal Norte cumpriu o 

plano de investimentos no total de cerca de 

1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros), 

o que nos permitiu a continuação normal da 

renovação da nossa frota, com claro reforço 

da componente de autocarros com caracterís-

ticas adequadas ao sector do turismo, sector 

este em que, no ano de 2017, tivemos um 

crescimento significativo que nos permitiu 

compensar uma grande parte da continuada 

perda de passageiros no serviço de carreiras 

(que sendo menor do que nos anos anteriores 

continuou, no entanto, a verificar-se).

Em termos regionais e locais continuamos a 

nossa habitual colaboração com as autorida-

des sempre e quando esta nos foi solicitada. 

Nesta matéria devemos destacar a nossa 

colaboração com a Estrutura de Missão 

estabelecida pela Câmara Municipal de 

Guimarães com a finalidade de elaborar e 

apresentar a candidatura de Guimarães a 

Capital Verde Europeia 2020, colaboração esta 

que já vinha do ano anterior e que se reforçou 

no corrente ano.

A candidatura foi apresentada no prazo e, 

sabe-se já, foi reconhecida como de grande 
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T
tema de capa

texto Flávio Sousa
fotografias Marco António Lindo

O TEATROBUS da ARRIVA uniu-se à luta contra a erradicação da violência de género. O autocarro adaptado a sala móvel de 
teatro esteve em Guimarães, a 24 de novembro, para assinalar o dia internacional para a eliminação da violência contra as 
mulheres e em Celorico de Basto, a 28 de novembro, no âmbito da Semana da igualdade de género do concelho.

TEATROBUS da ARRIVA
une-se à luta pela erradicação
da violência de género  

A 
igualdade de género e a 
violência sobre as mulheres 
esteve em destaque na últi-
ma semana de novembro e 
o TEATROBUS da ARRIVA 

associou-se à iniciativa. O teatro móvel es-
teve a 24 de novembro em Guimarães e a 
28 do mesmo mês em Celorico de Basto. 
Violência doméstica, tráfico de seres 
humanos, violação ou outras agressões 
sexuais, casamento forçado, mutilação 
genital feminina e assédio sexual são 
alguns dos crimes que são praticados 
diariamente contra as mulheres em 
todo o mundo.
De acordo com o Ministério Público, 
cerca de 80% das pessoas que reporta-
ram ser vítimas de violência doméstica 
em 2016 eram mulheres, segundo o 
Relatório Anual de Segurança Interna 
desse ano. Os dados do Observatório das 
Mulheres Assassinadas/UMAR revelam 
que foram assassinadas 22 mulheres no 
seio da sua família em Portugal em 2016.

As estatísticas mais recentes sobre a 
União Europeia reportam a 2014 e apon-
tam para que 43% das mulheres tenham 
sofrido alguma forma de violência psico-
lógica por parte de um parceiro íntimo.
Os dados da Organização das Nações 
Unidas relativos a 2015 indicam que 35% 
das mulheres em todo o mundo foi alvo 
de violência doméstica ou sexual em 
algum momento das suas vidas.

PARCERIA COM A GNR
EM GUIMARÃES
O Destacamento Territorial da GNR 
de Guimarães, através da Secção de 
Programas Especiais, promoveu na ci-
dade-berço uma ação de sensibilização 
para a necessidade de prevenir os com-
portamentos violentos contra a mulher.
A sessão decorreu na alameda de São 
Dâmaso e, além da ARRIVA Portugal 
com o TEATROBUS, contou com a 
colaboração a Câmara Municipal de 
Guimarães e a Cercifaf, através do gru-

acabar com a brutalidade dos números”.
Pela ARRIVA Portugal, o diretor de 
marketing e imagem da empresa, Marco 
António Lindo, salienta que, “uma vez 
mais, o TEATROBUS mostra que vai mais 
além naquilo que promove, na mensa-
gem que transforma todos aqueles que 
são sensíveis a problemáticas humanas 
de natureza maior”. Em Guimarães, 
perante um grupo de técnicos de di-
versos setores do Município e outros 
convidados, “a surpresa pelo que viram 
e participaram foi notória”, de acordo 
com a mesma fonte.
No caso do programa conjunto do Ser-
viço de Programas Especiais da GNR, 
com o Azul Diferent, da Cercifaf, com a 
ARRIVA, o que se transmite é algo que 
subverte socialmente, neste caso no 
sentido mais positivo. “Testemunha-se a 
surpresa, fixa-se o conteúdo e ‘mais logo’ 
falaremos com um amigo ou conhecido 
a propósito desta experiência”, refere 
Marco António Lindo.

po musical e de expressa corporal Azul 
Diferent, que foram os atores, que, de 
tão especiais, conseguiram envolver o 
público presente.
“O grupo musical e de expressão cor-
poral Azul Different, da Cercifaf, ofe-
receu-nos uma performance que não 
deixou ninguém indiferente à mensagem 
de força daquele ‘Basta’, aos olhares 
expressivos daqueles genuínos atores 
que, de tão especiais, conseguiram en-
volver o todo em cada gesto que ficava 
preso nas palavras e solto na música, 
como quem diz sigam-nos, porque o 
mundo feito de amor é um lugar muito 
melhor”, explica José Miguel Neves da 
Silva, guarda da Secção de Programas 
Especiais do Destacamento Territorial 
da GNR de Guimarães.
De acordo com o mesmo responsável, 
“todas as entidades envolvidas, unidas 
pela mensagem, reforçaram a impor-
tância da sensibilização na temática 
da violência doméstica, como forma de 

Em Guimarães e 
Celorico de Basto
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No Teatrobus, em especial num caso em 
que se retrata situações de violência, 
particularmente contra a mulher, os 
espectadores não assistem, participam. 
“Tudo acontece ao lado, à frente, como 
se quem assistem estivesse no sofá da 
sua própria casa e tudo aquilo estivesse 
mesmo a ocorrer, ali, no momento”, 
explica a mesma fonte. 
Dois anos depois da primeira apresen-
tação, o trabalho conjunto com o Azul 
Diferent e os Serviço de Programas Es-
peciais da GNR vai crescer. “Há projetos 
em desenvolvimento que irão permitir 
levar a peça apresentada, a Basta, a 
mais lugares. Convém estar atento por-
que ver Basta é uma experiência ímpar”, 
informa o diretor de marketing e imagem 
da ARRIVA Portugal.

TRÊS ESPETÁCULOS
EM CELORICO DE BASTO
O TEATRO BUS esteve em Celorico de 
Basto no dia 28 de novembro, tendo pro-
porcionado três atuações no concelho 
nesse dia. O veículo da ARRIVA esteve na 
localidade no âmbito da II Semana para 
a Igualdade de Género em Celorico de 
Basto. Promovida através dos gabinetes 

camarários Girassol e Para a Igualdade 
de Género, esta iniciativa decorreu de 25 
de novembro a 3 de dezembro com o ob-
jetivo de sensibilizar, esclarecer e incluir.
“A igualdade de género continua a ser 
um alerta constante na sociedade pela 
questão da igualdade ainda ser mal 
compreendida quer por homens quer 
por mulheres”, indica, citada no portal 
da autarquia, a conselheira municipal 
para a Igualdade, Helena Martinho 
e Costa. “Em alguns setores a desi-
gualdade é evidente e isso não é fator 
de desenvolvimento e empobrece as 
relações sociais. Respondemos a essa 
desigualdade com trabalho e determina-
ção para mudar mentalidades”, indica a 
mesma responsável. 
A II Semana para a Igualdade de Género 
em Celorico de Basto deu a conhecer 
realidades que devem, de acordo com 
Helena Martinho e Costa, envergonhar 
e fazer a sociedade importar-se como 
as vítimas de violência doméstica, que 
acabam, em muitos casos, por suici-
dar-se e serem assassinadas. “[Estas 
são], realidades que nos fazem pensar, 
que nos fazem questionar”, defende a 
conselheira municipal para a Igualdade.

Cerca de 80% das pessoas 
que reportaram ser vítimas de 
violência doméstica em 2016 
eram mulheres, segundo o 
Relatório Anual de Segurança 
Interna “
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T
tema de capa

texto e fotografias Marco António Lindo

T
tema de capa

Confraternização ARRIVA

Mais de 150 
participantes 
reuniram-se
em Rates

A 
confraternização anual de 
colaboradores da ARRIVA 
em Portugal aconteceu a 1 
de dezembro. A 16ª edição 
da iniciativa regressou, as-

sim, à data original. Nos últimos anos, o 
encontro aconteceu em datas diversas, 
mas a reintrodução dos feriados que 
tinham sido retirados do calendário na-
cional permitiu que voltasse ao primeiro 
dia de dezembro.
Logo manhã, preparava-se, na sede, em 
Guimarães, a mesa do lanche matinal. 
Para a mesa foram, nessa altura, os 
sumos, refrigerantes, os salgadinhos 
e os bolinhos e o majestoso pão-de-ló.
Pouco passava das 9h00 quando saía de 
Famalicão um autocarro, ao qual se jun-
tou, já em Guimarães, um proveniente de 
Fafe e outro de Garfe.
Eram 10h00 e junto às instalações es-
tavam mais de 100 pessoas. Algumas 
chegaram nos seus carros pessoais. 
O tempo passava depressa e já eram horas 
de arrancar. À frente do grupo havia ainda 
70 quilómetros até São Félix de Laúndos, 
onde decorreu uma missa em honra dos 
colegas que já não estão entre nós.
A Quinta Pauliana em Macieira de Rates 
foi o destino seguinte. O percurso cénico 
levou os presentes por paisagens especial-
mente belas da região, permitindo passar 
por locais onde raramente se passa. 
Um dos locais históricos onde se passou 

foi a Igreja de São Pedro de Rates, a 
famosa Igreja Românica de Rates, um 
dos mais importantes monumentos 
românicos medievais do início do reino 
de Portugal. 
Já na Quinta, os mais de 150 partici-
pantes espalharam-se pelas salas. À 
espera um barco de camarão, mexilhão 
e sapateira, empadas, enchidos, salgadi-
nhos, saladas feijão-frade e salada russa, 
‘wraps’ e tapas variadas quentes. Em buf-
fet, alheira, moelas, rojões e, entre muitas 
outras iguarias, tripas à moda do Porto.
Depois, já à mesa, começou o serviço 
com um cremezinho de legumes ao que 
se seguiu um belo bacalhau com broa, 
filetes com batata, vitela com batatas e 
legumes e ainda lombo de porco
Para sobremesa, uma variada mesa de 
frutas da época e doces, com bar aberto 
a funcionar: vinhos verdes e maduros da 
casa, sumos, águas e cervejas.
No fim, é claro, houve bolo da festa e 
espumante.
Lá fora, morteiros iluminaram a noite 
como que a “dizerem” até para o ano.
A 16ª edição da confraternização de Co-
laboradores da ARRIVA foi um sucesso 
que se ficou fundamentalmente a dever 
à equipa encarregue da organização este 
ano, Amândio Gonçalves, André Santos, 
Marta Cruz, Rogério Castro e Vítor Pe-
reira, que bem podem agora descansar 
deste trabalho extremo.
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T
tema de capa

texto Maria Helena Duarte
fotografias Marco António Lindo / D. R. 
fotografias Marco António Lindo “À frente do grupo 

havia ainda 70 
quilómetros até São 
Félix de Laúndos, 
onde decorreu uma 
missa em honra dos 
colegas que já não 
estão entre nós.



NOVEMBRO-DEZEMBRO 2017 ARRIVA JORNAL  9  



10 ARRIVA JORNAL NOVEMBRO-DEZEMBRO 2017

U
Universo
ARRIVA

texto Francisco Sabino
fotografias TST

I
nserido na nossa área de Res-
ponsabilidade Social, atribuímos 
anualmente um prémio para os 
alunos filhos de colaboradores, que 
terminem com sucesso o 12º ano, o 

que implica entre outras condições obter 
notas iguais ou superiores a 17 valores.
Este ano, no dia 27 de outubro 2017, 
recebemos a Raquel Ferreira, filha do 

Henrique Ferreira e a Inês Genebra, 
filha do Nuno Genebra, ambos cola-
boradores do Centro Operacional de 
Laranjeiro, sendo com muita satisfação 
que partilhamos convosco esta notícia 
e fotografia do momento!
Desejamos à Raquel e à Inês muitas 
felicidades e que consigam alcançar 
todos os seus objetivos!

Prémio – Melhor Aluno 
do Ano 2016/2017

A 
TST foi parte integrante 
da simulação RAILEX 17, 
que decorreu no dia 16 de 
novembro e envolveu todas 
as forças de segurança e 

emergência nacionais.
Este exercício, composto por três fases, 
foi realizado no parque oficinal da Ferta-
gus em Coina.
A primeira fase, envolvendo a TST, 
consistiu num acidente entre um au-
tocarro e um comboio de passageiros. 
O objetivo era testar os procedimentos 
de alarme, alerta e salvamento da TST, a 
saber, o apoio psicológico ao motorista 
envolvido no acidente, fornecido pela 
UAI – Unidade de Apoio e Integração, 
a capacidade de conter derramamen-
tos, no âmbito da nossa preocupação 
ambiental, bem como a remoção, do 

local do acidente, do autocarro e dos 
passageiros ilesos.
Os procedimentos de comunicação e 
informação também foram testados, 
nomeadamente a comunicação com 
os clientes que estavam dentro do 
autocarro envolvido no acidente e a 
comunicação com os media.
Forças de segurança, corporações de 
bombeiros e equipas médicas de emer-
gência garantiram a assistência aos 
passageiros feridos e a sua evacuação 
para os hospitais da região, que tam-
bém desencadearam os seus planos de 
emergência.
O exercício permitiu testar a articulação 
entre os diferentes atores numa situa-
ção real, fornecendo um conjunto de 
lições apreendidas e experiências para 
o futuro.

TST participou
no RAILEX 17
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O
opinião

texto Juan Macías Troyano
médico e escritor
fotografia shutterstock

C
uando yo era niño, los españoles escuchá-
bamos la radio siempre que podíamos, 
como supongo que harían en cualquier 
parte del mundo. A lo mejor en Londres, 
París o Chicago veían la televisión, claro. 

Pero en aquella España de mitad de siglo el poseer un 
televisor era algo excepcional y la normalidad plena 
la marcaban las viejas radios de cretona, Marconi o 
Telefunken mayormente. La imagen quedaba reservada 
para la realidad o para las fotografías. De manera que 
el disfrute familiar de la sobremesa, por ejemplo, era 
cosa del oído.
La época no era propicia para programas de contenido 
político. Casi todo el tiempo lo acaparaba  la música,  
elemento importante en la educación sentimental de 
las gentes. Las primeras emociones musicales las 
experimenté yo escuchando las canciones de las tu-
nas universitarias. Y, dentro de este repertorio, se hizo 
popular la Estudiantina Portuguesa que compuso el 
maestro Padilla con letra de Ramos Castro, el mismo 
compositor de la preciosa marcha de Semana Santa 
“Virgen de las Aguas”. De esa Estudiantina lo que más 
se recuerda es el estribillo  “Ay, Portugal, por qué te 
quiero tanto…”. Las razones de ese querer se detallan 
en el resto de la canción, pero ahí la memoria me juega 
su mala pasada. 
No importa. Me basta con publicar a los cuatro vientos 
mi amor a Portugal. Pero como incluso al más cálido 
de los sentimientos conviene pasarlo  por el frigorífico 
del cerebro, me pregunto cómo se puede querer a una 
nación. Soy sumamente personalista y el amor, como 
cualquier otro sentimiento, lo entiendo dirigido a las 
personas. Una nación, por grande y por abstracta, me 
resulta difícil de entender como objeto amoroso. Y pue-
de serlo, ya lo creo que puede serlo. Basta con hacer 
recuento de las sensaciones que en diversos momentos 
de nuestra vida nos haya inspirado esa nación.
Dejo para otra ocasión los encuentros y desencuen-
tros que nos ha deparado la Historia al país luso y al 
mío. No puedo evitar, sin embargo, detenerme en algo 
ocurrido anteayer como quien dice. Me refiero a la larga 
hospitalidad ofrecida por Portugal a Don Juan y a Doña 
María en sus años de exilio. Ignoro hasta qué punto 
era conocido este hecho por los portugueses. Nuestro 
viejo Rey y su esposa vivían en una casa relativamente 

modesta de Estoril, Villa Giralda, y puede que el pueblo 
llano viviera  ajeno a esa circunstancia. Pero a este lado 
de la frontera muchos sabíamos apreciar y agradecer 
que unos españoles egregios hubiesen logrado en el 
país vecino la ansiada estabilidad.
Ese acogimiento lo refiero como un hecho humano au-
nque lógicamente inseparable de su significación políti-
ca. Queda, por tanto, más alejado de mi corazón. Tiene 
más peso en él  la experiencia puramente personal, la 
que en mis  visitas a Portugal me ha proporcionado el 
contacto directo con sus gentes. En el hotel, en el taxi, 
en el restaurante, en plena calle.  Qué decir cuando he 
tenido la suerte de ser recibido - a causa de amistades 
comunes - por el encantador personal de ARRIVA, con 
su director a la cabeza. Entonces es cuando de verdad 
me he sumergido en las dulces aguas de la cortesía y 
la afabilidad portuguesas. Se lee y se oye esto y aquello 
pero nada como vivirlo para asegurarse de que verda-
deramente es un paisanaje incomparable.
¿Qué cómo se quiere a una nación? Hay hechos apa-
rentemente triviales que lo explican: cuando circulas 
con el coche por tu país y sientes un suave pellizquito 
al ver delante una matrícula portuguesa, cuando es-
cuchas un noticiario y la atención se aviva si dan una 
noticia referida a Portugal. Son muchas las pequeñas 
maneras de sentir algo especial hacia ese pueblo 
amado. Pero no todo se va en sentimientos. También 
juega su papel, y no menor, la razón. Si se analizan las 
actitudes y los comportamientos de nuestros vecinos 
del otro lado del Guadiana: en política, en economía, 
en formas de afrontar sus problemas y otras muchas 
manifestaciones, brota fácilmente la admiración. Los 
índices y números de las finanzas estarán como Dios 
quiera que estén, pero hay otros índices que no se 
expresan con cifras: los de la dignidad de un pueblo, 
los de la sensatez y el decoro, que deben de estar cerca 
de las nubes.
¿Qué cómo se quiere a una nación?, vuelvo a preguntar. 
Y encuentro una respuesta más profunda. Cuando, en 
fechas pasadas, Portugal sufría la tragedia del fuego, 
sentí una consternación distinta a la que nos suele 
atacar ante las malas noticias del mundo. No. Era éste 
un dolor diferente, un dolor que me trajo a la memoria 
la letra de la vieja estudiantina: “Ay, Portugal, por qué 
te quiero tanto…”.

¡ Ay, 
Portugal…!

“Soy sumamente 
personalista y 
el amor, como 
cualquier otro 
sentimiento, lo 
entiendo dirigido 
a las personas. 
Una nación, por 
grande y por 
abstracta, me 
resulta difícil de 
entender como 
objeto amoroso.
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S
sociedade

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

N
este Natal todos almejamos 
viver em paz, tranquilos e se-
guros.  É tempo de repensar 
valores, de ponderar sobre a 
vida e tudo o que a completa. 

Sabemos de antemão que depende de 
cada um de nós tornar o mundo um bo-
cadinho melhor do que o encontrámos 
e servir o bem comum pode e deve ser 
o passo a dar…
O Natal apela a que todos sejamos 
“polícias”: levar a boa-vontade a todos e 
a cada um, servir a comunidade tornan-
do-a mais segura, tornar o Homem mais 
humano colocando a cidadania em ação 
num abraço verdadeiro e comunitário.
É tempo de reflexões, de convites, de 
reunião...com isso, deixamos as portas 
do Destacamento Territorial da GNR de 
Fafe abertas para que possam encontrar 
um local pleno de direitos, justiça, con-
fiança e proximidade! 
O espaço que se pretende acolhedor por 

unir esforços direcionados para valores 
que não são apenas natalícios, mas que 
cabem em todos os dias do nosso ano 
e vem reforçar o lado mais humano da 
GNR como uma força que está sempre 
ao lado dos cidadãos.
Da parte da Secção de Programas Espe-
ciais, pretendemos chegar às necessida-
des. Procuramos, nesta última etapa do 
ano, levar a mensagem da não-violência 
contra as mulheres, ensinar os direitos 
das crianças, explicar a importância 
da igualdade de género, sinalização e 
acompanhamentos dos mais vulnerá-
veis, vítimas, idosos e crianças. Projetos 
iniciados e ideias novas germinarão para 
o novo ano numa dinâmica geradora de 
atitudes positivas e preventivas.
Em jeito de conclusão desejamos que 
o espírito de Natal invada o coração de 
todos em busca de uma sociedade mais 
justa e solidária e que o novo ano traga 
com ele tudo aquilo que cada um deseja!

Destacamento 
territorial da GNR
de Fafe assinala 
quadra festiva 
O Destacamento Territorial da GNR de Fafe assinala a 
atual quadra festiva com abertura à comunidade e uma 
mensagem de não-violência contra as mulheres, defensa 
dos direitos das crianças, realce para a importância da 
igualdade de género, sinalização e acompanhamentos 
dos mais vulneráveis, vítimas, idosos e crianças.

Mensagem de abertura 

A 
Secção de Programas Espe-
ciais do Destacamento da 
GNR de Fafe assinalou o Dia 
da Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança de 

mãos dadas com a Missão Pijama 2017. 
A coreografia com mensagens alusivas 
ao direito a viver numa família foi o ponto 
alto de uma atividade pensada em articu-
lação com todos os intervenientes, que 
participaram com alegria desenhando 
sorrisos feitos de solidariedade.
Este dia, pela importância que reves-
te, remete-nos, enquanto agentes de 
mudança, para a importância de unir 
esforços no sentido de combater as 
injustiças sociais que vão contra o que 
está consagrado na Convenção dos 
Direitos da Criança. 
Enquanto houver um dia para assinalar, 
saberemos que haverá muitos para 
proteger...
Assente nessa premissa a Secção de 
Programas Especiais do Destacamento 
de Fafe da GNR, uniu-se à equipa de 
professores da EBI de Silvares São 
Martinho para tornar o dia 20 de no-
vembro memorável. Na memória ficarão 
imagens dos “Guardas amigos” que 

lhes falam de direitos, de proteção, de 
segurança e de confiança. Da plateia 
levantaram-se questões que mexem 
com a sensibilidade própria de quem 
é ainda pequeno em tamanho, mas 
grande em coração.
Todos aprenderam que ajudar não 
custa e isso pode fazer a diferença na 
vida de alguém. Infelizmente, o direito 
a viver numa família não é uma reali-
dade para milhares de crianças, daí a 
ligação criada entre a Missão Pijama 
e a Secção de Programas Especiais da 
GNR de Fafe. Em simultâneo, assume 
uma preocupação constante o objetivo 
de sensibilizar/construir consciências 
que ajudem a proteger os direitos das 
crianças, promovendo atitudes reflexivas 
imbuídas de mudança.
Para culminar a atividade deste dia, a 
GNR quis presentear os meninos da 
escola com a participação das duas 
mascotes, o Guarda Vidal e o Guarda 
Natureza. Juntos fizeram a delicia de 
todos, com uns passos bem ensaiados 
da coreografia do ator, cantor e coreógra-
fo Cifrão alusiva à Missão Pijama 2017, 
porque os direitos das crianças também 
se ensinam a brincar!!!

GNR de Fafe foi à 
escola falar sobre os 
direitos das crianças
A Secção de Programas Especiais do Destacamento da 
GNR de Fafe assinalou o Dia da Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança de mãos dadas com a Missão 
Pijama. Nesse âmbito, aquela secção da GNR foi, no 
dia 20 de novembro à escola falar dos direitos dos mais 
novos.

No Dia da Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança
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R
região

texto e fotografias D.R.

A 
paisagem cultural da aldeia de Sistelo foi classificada como monumento 
nacional. A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez indica que a aldeia, 
localizada em pleno Parque Nacional da Peneda-Gêres, junto à nascente 
do rio Vez, foi a primeira do país a obter este reconhecimento.
O presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves regozija-se 

com esta classificação, afirmando ser uma grande alegria para as gentes de Sistelo, 
em particular, para todos os arcuenses, em geral.
A área agora classificada abrange, explica a autarquia, “um alargado espaço de 
inigualável qualidade ambiental e natural, vizinho do único parque nacional portu-
guês (Peneda-Gerês), mas também portador de um notável património etnográfico 
e histórico, marcado por centenas de anos de ocupação humana que moldaram a 
paisagem, com destaque para os singulares e excecionais socalcos de produção 
agrícola”. Únicos em Portugal, estes socalcos já valeram, de resto, a Sistelo a clas-
sificação informal de “pequeno Tibete português”.
“A abertura deste processo foi o reconhecimento de um esforço continuado da 
autarquia arcuense para a potenciação e preservação deste território”, indica a 
nota de imprensa do município do Alto Minho.
O processo de classificação começou com a apresentação da candidatura, pela 
Câmara Municipal e DRCN – Direção Regional de Cultura do Norte, à DGPC – Dire-
ção-Geral do Património Cultural. Esta candidatura foi aprovada por unanimidade 
pelo Conselho Nacional de Cultura, segundo a autarquia.
O Município de Arcos de Valdevez e a Junta de Freguesia de Sistelo estão a desen-
volver várias ações de valorização desta área, nomeadamente a apresentação de 
uma candidatura ao programa Valorizar, estimada em 400 mil euros. O objetivo é 
valorizar a paisagem, o património edificado, como espigueiros, eiras e moinhos, 
trilhos, passadiços, bem como a Casa Castelo de Sistelo onde se pretende instalar 
um centro interpretativo da biodiversidade do rio Vez e de promoção dos produtos 
locais.

Paisagem cultural
de Sistelo 
classificada como 
monumento nacional
A paisagem cultural de Sistelo, aldeia de Arcos de 
Valdevez integrada no Parque Nacional da Peneda-Gerês, 
foi classificada pelo Conselho Nacional de Cultura como 
monumento nacional. O reconhecimento da aldeia 
conhecida, devido aos seus socalcos, como o “Tibete 
português” foi feito por unanimidade, de acordo com a 
autarquia.

Primeira aldeia do País a obter tal 
reconhecimento
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A
ambiente

texto Laboratório da Paisagem
fotografias D.R.

G
uimarães faz parte das 13 cidades 
candidatas ao prémio de Capital Verde 
Europeia 2020, uma distinção que reco-
nhece cidades que estão a aumentar a 
fasquia em práticas ambientais urbanas. 

Um painel de doze especialistas independentes e 
internacionalmente aclamados começaram já a ava-
liar tecnicamente cada candidatura. As cidades que 
passarem esta fase serão anunciadas em abril (2018) 
e apresentarão a candidatura perante um júri interna-
cional. Em junho, uma cidade irá ser galardoada com 
o Prémio Capital Verde da Europa 2020.
“São 13 grandes cidades da Europa que estão na linha 
da frente do desenvolvimento sustentável, de um futu-
ro ainda mais verde e em harmonia com a natureza. 
Guimarães e os vimaranenses estão de parabéns. Este 
é um trabalho coletivo que envolve todos os vimara-
nenses e vamos continuar a trabalhar. Agora temos 
duas outras fases, estamos a competir na Liga dos 

Campeões das melhores cidades da Europa e tudo fare-
mos para que Guimarães seja Capital Verde Europeia”, 
afirma Domingos Bragança, presidente do município.
Além de Guimarães, concorrem as seguintes cidades 
ao prémio de Capital Verde da Europa 2020: Lisboa 
(Portugal), Aberdeen (Reino Unido), Budapeste (Hun-
gria), Bursa (Turquia), Ghent (Bélgica), Lahti (Finlândia), 
Ostrava (República Checa), Prato (Itália), Reykjavik 
(Islândia), Sevilha (Espanha), Tallinn (Estónia) e Wro-
claw (Polónia). 
São 28 as cidades de 21 países de toda a Europa que 
competem oficialmente aos Prémios Capital Verde da 
Europa 2020 e Folha Verde da Europa 2019. É o mais 
elevado número de candidatos na história das duas 
iniciativas. Com o título de 2020, o Prémio «Capital 
Verde da Europa» 2020 celebra o décimo aniversário, 
depois de ter arrancado em 2010 com a vitória de Es-
tocolmo, na Suécia.
O comissário europeu para o Ambiente, Assuntos 

Guimarães confirmada como candidata
a Capital Verde Europeia 2020

“Distinção será 
entregue em junho 
de 2018, depois de 
uma análise das 
candidaturas por um 
painel de peritos e de 
uma avaliação por um 
júri internacional

Marítimos e Pescas, Karmenu Vella, revelou que “este 
é um ano muito especial graças ao décimo aniversá-
rio da Capital Verde da Europa. Ao longo da última 
década, a iniciativa tornou-se um distintivo de honra 
para as cidades. Ajuda-as a acelerar os progressos 
ambientais. As cidades estão na linha da frente nos 
esforços para estabelecer um futuro mais verde. A 
história ao longo dos últimos dez anos mostra que 
tornar-se um vencedor do Prémio Capital Verde da 
Europa ou do Prémio Folha Verde da Europa significa 
continuar a empurrar essa linha da frente ainda mais 
para a frente. Boa sorte – e obrigado – a todos os que 
competem este ano”.
Em maio de 2018, a Comissão Europeia vai lançar tam-
bém outro grande evento focado em cidades verdes. A 
próxima edição da Semana Verde da União Europeia 
vai explorar as formas através das quais a UE está a 
ajudar as cidades a tornarem-se melhores sítios para 
viver e trabalhar.
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A 
Incubadora de Base Rural de Guimarães 
(IBR Guimarães) abriu candidaturas para 
todos os empreendedores que desejem 
desenvolver a sua ideia ou plano de ne-
gócio de base rural no concelho. Com 

este projeto, o Município de Guimarães assume o 
seu desejo de facilitar as melhores condições para 
que empreendedores dinâmicos e proativos possam 
colocar todo o seu esforço e dedicação na criação do 
seu próprio negócio e, ao mesmo tempo, fomentarem 
o bom uso do solo e o desenvolvimento económico 
no concelho. O período de inscrições termina a 23 
de dezembro.
A Oficina do Empreendedor é a primeira de três 
etapas de incubação oferecidas pela IBR Guimarães, 
que visa dotar os empreendedores de conhecimentos 

que lhes permitam criar e operacionalizar um plano 
de negócio de base rural. Destina-se, por isso, a toda 
e qualquer pessoa que sinta vontade e determinação 
em lançar-se como empresário/a no ramo agrícola, 
pecuário, florestal, agroindustrial, serviços conexos 
e tecnologia aplicada aos setores referidos, que 
encontra agora, no Município de Guimarães, um 
parceiro privilegiado.
A Oficina do Empreendedor tem a duração de uma 
semana e está isenta de custos para o candidato. 
Nesta semana intensiva, os selecionados terão 
acesso gratuito a um programa de imersão no 
empreendedorismo de base rural, composto por 
formação em sala, sessões teórico-práticas e visitas 
de estudo aos melhores casos de sucesso nesta 
matéria. Os interessados deverão submeter a sua 

Incubadora de Base Rural
de Guimarães apoia ideias
e planos de negócio

candidatura de acordo com o exposto no Aviso de 
abertura que poderá ser consultado nos portais do 
Município de Guimarães e do Laboratório da Paisa-
gem de Guimarães.
A IBR Guimarães foi criada em julho de 2017 com o 
intuito de apoiar jovens (mas não só) que pretendam 
abraçar a agricultura, a indústria artesanal (com-
potas, enchidos, pão artesanal, etc.), os serviços 
ligados à produção agrícola, a internet das coisas 
(IOT), entre outras atividades. De igual modo, ca-
pacita agricultores ou empresários agrícolas que 
pretendam diversificar a sua atividade, proprietários 
de imóveis com potencial para o Turismo em espaço 
rural, trabalhadores por conta d’outrem que desejem 
aprofundar o seu conhecimento para o desenvolvi-
mento de negócios, entre muitos outros.

“O Município de 
Guimarães assume 
o seu desejo de 
facilitar as melhores 
condições para que 
empreendedores 
dinâmicos e proativos
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S
saúde

texto Jorge Silva
Médico Gastrenterologista
Hospital da Luz Guimarães 
fotografias D.R.

ESTE ARTIGO TEM O APOIO

O 
Cancro Colorretal (CCR) constitui, atual-
mente, a primeira causa de morte por 
tumor maligno em Portugal, sendo que 
as retorragias e as alterações do trânsito 
intestinal são os sintomas iniciais mais 

frequentes. Em 2016, foram diagnosticados 8000 novos 
casos de CCR, dos quais 50% foram fatais. Cerca de 11 
portugueses morreram por dia, vítimas desta doença 
(dados da Direção-Geral da Saúde), facto que configura 
um grave problema de saúde pública. 
A taxa de sobrevida aos cinco anos, se o diagnóstico 
for estabelecido numa fase precoce da doença, pode 
ser superior a 90%. É neste contexto que se insere a 
importância do rastreio de CCR, que deve assentar 
numa estratificação do risco. 
Uma vez que a maioria dos casos de CCR tem origem 
no pólipo adenomatoso, a sua exérese diminui o risco 
de CCR em cerca de 76% a 90% dos casos, reduzindo 
significativamente a sua mortalidade. Esta lesão pre-
cursora atinge 30 a 50 % da população geral em alguma 
fase da sua vida, sendo que a sua prevalência aumenta 
claramente com a idade.
Perante um pólipo, apesar dos recentes avanços 
tecnológicos, não é possível com base exclusiva nos 
dados endoscópicos aferir, com certeza, as suas carac-
terísticas histológicas. Daí que, salvo raras exceções, 
o gastrenterologista opte por retirar todos os pólipos 

Cancro colorretal

A importância do diagnóstico precoce

“O CCR constitui a 
principal causa de 
morte por doença 
oncológica no nosso 
país, sendo, contudo, 
o tumor maligno 
mais suscetível de ser 
evitado. 

que deteta, utilizando uma técnica denominada poli-
pectomia.
A colonoscopia desempenha um papel decisivo no 
diagnóstico dos pólipos colorretais, assumindo-se 
como um método de rastreio de CCR custo-eficaz. Isto 
porque permite, num só gesto, identificar precocemen-
te as lesões bem como abortar a instalação definitiva 
do processo neoplásico.  
Trata-se, portanto, duma doença relevante para o indi-
víduo e a sociedade, com uma incidência, morbilidade 
e mortalidade importantes, cuja história natural é bem 
conhecida e apresenta um longo período de latência. 
Alguns hábitos de vida saudáveis podem ter um efeito 
protetor, nomeadamente o consumo de dieta mediterrâ-
nica (rica em azeite, alho, legumes, lacticínios e peixe), 
fibras, pelo menos cinco doses diárias de fruta fresca 
e vegetais, bem como a prática regular de exercício 
físico. Por outro lado, a evicção de gorduras - principal-
mente de origem animal – e de carnes vermelhas, bem 
como a cessação de hábitos tabágicos e do consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas podem concorrer para 
a diminuição do risco de CCR.
O CCR constitui a principal causa de morte por doença 
oncológica no nosso país, sendo, contudo, o tumor 
maligno mais susceptível de ser evitado. Este aparente 
paradoxo resulta de um ainda insuficiente programa 
de rastreio de CCR, que deverá, tendo por base a colo-

noscopia, ser direcionado a toda a população saudável 
e sem queixas, acima dos 50 anos. 
O investimento apenas no tratamento do cancro em 
fase sintomática não será capaz de inverter o aumento 
que se tem verificado nos últimos anos no número de 
novos casos e de mortes causadas pela doença. “A 
arma capaz de diminuir o número de casos e de mortes 
é a Prevenção”, de acordo com a SPED -Sociedade 
Portuguesa de Endoscopia Digestiva.
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literatura

Divagação 
analítica 
sobre o amor

P
orque os livros são palavras que não param, 
cada vez que os lemos encontramos sem-
pre algo novo, como se fossem fantasmas, 
coisas que passam e só duas, três ou cinco 
vezes depois da primeira leitura se encon-

tram. O meu avô achava que “Os Miseráveis” do Victor 
Hugo era complexo de se ler, mas que, depois de ser 
ler umas dez vezes, começava-se a gostar.
O Daniel Oliveira é daquelas pessoas que, se não fosse 
o “Alta Definição”, acho que só iria ler por acaso. A 
escolha de livros ou autores só é fácil para quem só 
leia romances daqueles que se vendem a quilo em 
supermercados. Eu também leio disso e confesso que 
gosto de alguns. O mais recente do Daniel é o romance 
“Sobre o Amor”, o seu terceiro livro.
É difícil classificar este tipo de escritores. É tudo uma 
questão simples de opinião no momento, mas que, 
com o passar dos anos, se irá adicionar de críticas e 
opiniões. Quando se lê Daniel Oliveira não se disso-
cia da ideia criada dele na televisão, quando explora 
positivamente a lama de quem entrevista. Tem uma 
sensibilidade objetiva que faz com que se possa tocar 
em questões de que nunca se falaria como sendo a 
coisa mais normal da vida.
O Daniel teve um início de vida peculiar nos gostos. 
Gostava tanto de jogar xadrez que foi campeão nacional 
numa das suas categorias quando tinha apenas 14 
anos. O xadrez é daquelas modalidades que obriga a 
uma atenção especial em relação à jogada seguinte. 
Há que antever o que poderá acontecer, quais as pro-

babilidades para o adversário e nesta categoria em 
que se sagrou campeão, a categoria de rápidas, essas 
qualidades tem de ser especiais.
Estas qualidades podem ser especialmente úteis para 
um jornalista. O Daniel começou como jornalista, 
numa forma precoce, quando aos 13 anos criou um 
jornal desportivo, o “Penalty”.
Daí até ir para a SIC foi um pulinho… afinal, aos 16 
anos já lá estava à volta de programas sobre futebol. 
Ainda antes dos 18 anos, e depois de ter passado na 
SIC por diversas funções que lhe permitiram obter 
uma inesperada e qualitativa escola, sai. Vai para 
uma dessas coisas a que há quem chame revista, 
deve ser pelo formato, a TV7 Dias. Mesmo assim foi 
aí, que segundo se afirma, desenvolveu o gosto pelas 
entrevistas. Quanto a mim, o Daniel desenvolveu esse 
gosto por lhe estar na alma. Acho que desenvolveria 
gosto por entrevistas se estivesse no “Pato Donald”… 
é um estado de alma. Em 2000, quando a SIC Notícias 
aparece, integra a equipa, sendo um dos seus mais 
jovens integrantes. Fica no desporto, mas também se 
vira para a área social, onde virá a demonstrar especial 
habilidade. Passa pela SIC mas, como já há algum tem-
po havia quem o observasse na RTP, é contratado em 
2003 onde assume o “Só Visto!”, o “Exclusivo Mundial”, 
“Ângulo Inverso”, o “Todos por um”, o “No coração de 
Portugal”, e até passa no “Top+”.
Em 2008 volta para a SIC, onde será coordenador exe-
cutivo de conteúdos de entretenimento e onde virá a 
criar programas como o “Fama Show”, “Os Incríveis” ou 

“O Regresso dos Incríveis” e, finalmente, entre outros 
programas desportivos, inventa e assume, pessoalmen-
te, o “Alta Definição”. Neste momento é subdiretor de 
Novos Formatos da SIC e diretor da SIC Caras.
O tema do amor está sempre presente com o Daniel 
Oliveira. No seu livro anterior, “Que farei depois de te 
amar?”, há um diálogo de interpretações sobre o amor. 
A dúvida que persiste é a capacidade de o medir entre 
o sentimento interpretável e o volátil, a dúvida do “des-
tinadamente perdido”.
O “Sobre o Amor” que é o terceiro romance de Daniel 
Oliveira, é uma vez mais uma divagação analítica 
sobre o amor. O amor da conquista e da perda, do 
ciúme e da carência, da mágoa e do prazer. Como 
refere o prefácio, uma banalidade na existência. O 
que se diferencia neste caso é a forma como se fala 
do assunto, de uma maneira que mais parece que já 
nos ter aconteceu a nós.
Tal como no “Alta Definição”, as questões apresen-
tam-se de uma forma fluida e descontraída, por vezes 
como se estivéssemos todos à conversa. Talvez por isso 
haja quem espere mais do que o que o próprio autor 
promete. Não vejo o Daniel Oliveira como um escritor 
absoluto, mas sim como alguém que transcreve pensa-
mentos e vivências para escrito. \Contudo, na próxima 
vez que passar numa grande superfície a pensar trazer 
um daqueles romances “de cordel” de um daqueles 
escritores que se vende à tonelada porque é famoso, 
arrisque e traga um destes, uma “conversa escrita” do 
Daniel Oliveira.

O “Sobre o Amor” é o terceiro romance de Daniel Oliveira. Trata-se, de novo, de uma divagação analítica sobre o amor. O que 
se diferencia neste livro do apresentador da SIC face aos anteriores é a forma como se fala do assunto, de uma maneira que 
mais parece já ter acontecido ao leitor. 

texto Mafalda Raínho
fotografias D.R.

Daniel Oliveira



18 ARRIVA JORNAL NOVEMBRO-DEZEMBRO 2017

texto Mónica Lindo
fotografias D.R.

M
musik

by mokzz

No feminino...

B
oa noite. Estava aqui a ouvir Ella Fitzgerald, 
a quem chamaram Queen of Jazz, a Lady 
Ella, the First Lady of Song. Gravou mais 
de 200 discos com mais de 40 milhões 
de cópias vendidas e lhe granjearam 13 

Grammys.
Levando em conta que começou a cantar em 1934. Foi 
a primeira mulher daquilo a que nos Estados Unidos 
chamam “afro-americana” a conseguir ganhar um 
Grammy. Demorou foi 24 anos até ganhar o primeiro 
em 1958.
Pois, eu, por causa da inspiração que vem por estar 
a ouvir Ella a cantar Cole Porter, e por receber e ler 
cuidadosamente a revista Rolling Stone há 20 anos, 
adicionando o facto de aturar o conhecimento mu-
sical do meu pai desde sempre, achei que era fixe 
escrever sobre mulheres no rock, que se tem algum 
elo em comum.
Tenho de começar por uma inspiração, uma atitude 
que devia mover os jovens, a adorável atual vocalista 
dos Arch Enemy, Alissa White Glutz. Cá em casa todos 
a adoramos, quer dizer, musicalmente só mesmo eu 
e o gato da minha irmã, o Tobias.
Alissa é um ser de uma humanidade extrema. Vegan 

desde os 13 anos, intensa ativista dos direitos dos 
animais, tentando barrar tudo o que possa considerar 
violência contra todos os bichinhos, a todos níveis, 
incluindo em circos. Não usa absolutamente nada 
com origem animal. Foi-lhe atribuído pela PETA um 
Libby award, pela sua ação e campanhas contra a 
caça das baleias na costa do Canadá.
Afasta-se e nega tudo o que se associe com violência, 
seguindo uma vida ‘straight edge’. Não consome ál-
cool, qualquer tipo de droga ou tabaco. Obviamente é 
uma confessa ambientalista e tem sempre o cuidado 
de comprar produtos que, comprovadamente, não 
sejam produzidos por entidades ou empresas que 
explorem os seus colaboradores. 
Mas, falando musicalmente de Alissa, e começando 
pelos interesses mais afastados, em criança tinha 
considerado o tema In the City, de Barry de Vorzon, 
dos Eagles, incluído no álbum The Warriors, um tema 
fantástico. Eu de Barry de Vorzon prefiro o tema do 
filme e série SWAT, mas de resto detesto Eagles.
A dado passo, Alissa conheceu pessoalmente Tarja 
Turunen, já esta era vocalista de Nightwish. Como 
Alissa é 18 anos mais nova, tinha só 11 anos quando 
ouviu a Tarja pela primeira vez. Alissa começou a sua 

Alissa é um ser de 
uma humanidade 
extrema. Vegan 
desde os 13 anos, 
intensa ativista dos 
direitos dos animais.“
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vida como vocalista a tempo inteiro na banda The 
Agonist, em 2004, tinha 19 anos. Passou pelos Delain 
e pelos Kamelot e em 2016 cantou Demons In You ao 
lado de Tarja Turunen. 
Além da participação nesse single digital, ainda can-
tou a par da Tarja no mítico festival de Wacken. Quem 
é capaz de lá ter estado a “curtir” é o Raça, vocalista 
dos portugueses Revolution Within, convidados esse 
ano a atuar em concerto.
Um dia, estava a ouvir uma daquelas tretas que o 
meu “pap” me deixou, um CD do Festival de Ópera 
de Savonlinna de 1996, quando, no meio aparece, o 
nome da Tarja, no coro, creio que numa das obras de 
Wagner. Devo ter reparado porque gosto de Wagner. 
No mesmo ano, no meu aniversário, o meu “pap” 
ofereceu à minha irmã um CD de uma banda que eu 
desconhecia: era o primeiro disco dos Nightwish. O 
nome provém do primeiro tema de Tarja com o seu 
amigo, namorado, ou algo assim, o imenso Tuomas 
Holopainen, que com o guitarrista Emppu Vuorinen fize-
ram uma demo com um tema cujo título era Nightwish. 
Resultou de tal forma que a banda nasceu, adotou o 
nome do tema na demo e Tarja deixou a ópera para 
se dedicar quase a tempo inteiro ao metal sinfónico.
Depois, há aquele dia em que Tarja estava na Holanda, 
em casa de Arjen Lucanssen. Este estava a mostar-lhe 
algumas das suas guitarras preferidas: a Fender Stra-
tocaster, a Ibanez de sete cordas, uma Rickenbacker 
de 12, outra de 12, uma Takamine, e, claro, a Fender 
Jazzbass, uma Martin Acustica. Quando ainda falta-
vam umas 20 guitarras, incluindo uma Ovation, a Tarja 
ouve uma voz que lhe agrada e pergunta quem é. O 
Arjen estava no meio da realização de um dos seus 
álbuns – não me lembro de certeza qual, mas talvez 
o The Dream Sequencer, o Universal Migrator ou o 
Flight of the Migrator (lançou os dois álbuns ao mes-
mo tempo, em junho de 2000) – e diz “convidei-a para 
este álbum, é uma das 12 vocalistas, a Marcela Bovio. 
É mexicana, é a vocalista dos Stream of Passion”.
Marcela divide-se normalmente entre o metal ou gó-

cêntimos de florim, a moeda holandesa antes do euro, 
para tocar guitarra em vez de uma palheta.
Marcela Bovio já conhecia Tarja Turunen por tê-la 
ouvido uns anos antes. Marcela nasceu numa família 
da classe média. O pai morreu era ela pequenina e, 
entretanto, a mãe conhece um senhor que não era 
rico, mas que tinha uma pequena academia de mú-
sica. Embora Monterrey seja a segunda ou terceira 
maior cidade do México, era preciso gostar a sério 
de música clássica para se ter uma academia nessa 
cidade. O melhor que o padrasto pode fazer é colocar 
as duas enteadas a aprender música. Marcela adorou, 
em especial, o violino e o canto. Entretanto interes-
sa-se pelo metal gótico, sobretudo pela diversidade 
de vocalizações que permite e com a qual se sente 
perfeitamente à vontade. Forma no México, com um 
grupo de amigos, a banda Elfonía. Dá-lhe prática, mas 
não projeção. Para onde Marcela vai, o gato também. 
Por isso lá veio o gato para a Holanda, onde se juntou 
aos Stream of Passion. Desde o ano passado está nos 
Mayan, uma banda também holandesa.
Marcela tem uma escola musical séria. No meio das 
aulas ouvia outros estilos, que eram experimentados 
por outras turmas da academia do padrasto.
Entre os estilos havia jazz, e também blues, mas um 
dos nomes que mais atenção lhe moveu foi precisa-
mente Ella Fitzgerald. E, assim, por espantoso que 
pareça, voltamos ao princípio. Ella não tinha uma 
escola, mesmo a nível de escola básica pouco tinha, 
contudo, aquela voz, aqueles diversos níveis, colo-
cavam-na a experimentar outros tipos vocais de que 
nem sequer sonhava.
Marcela acabou por comprar todos os discos que 
encontrou de Ella, e ouvia-os atentamente, interca-
lando-os com Maria Callas ou com Suzy Quatro, Elkie 
Brooks ou Janis Joplin.
Pessoas muito diferentes, vivências diferentes, mas 
gostos comuns permitem-nos sempre este tipo de 
busca pelos elos da vida. Na música existem imensos 
elos, alguns quase impensáveis.

tico sinfónico e o progressivo, participando diversas 
vezes em projetos de música clássica. Era natural 
que Tarja se interessasse já que são fãs de estilos 
extensos, mas idênticos. 
Nessa noite, Arjan teve de perceber onde raio é que 
Marcela andava, acabando por descobri-la em Mon-
terrey, no México, em casa da mãe. Logo a seguir, 
estavam as duas a cantar uma para a outra online, 
isto porque Arjen já tinha em casa uma cena marada 
em que chegava a pôr 100 músicos em locais com-
pletamente diferentes da Terra, a tocarem todos em 
conjunto. Daí ser normal ter Marcela no México a 
cantar com Tarja em casa de Arjen em Oudenbosch, 
no sul da Holanda. 
No meio disto, Marcela perguntou a Tarja se Arjen já 
tinha tocado algo nessa noite. Tarja respondeu que 
sim, mas que Arjen estava chateado porque ninguém 
tinha uma moeda de cinco cêntimos. OK, eu explico, 
é que Arjen Lucansen usava uma moeda de cinco 
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religião

texto Marco António Lindo
fotografias D.R.

São das figuras mais importantes da quadra natalícia e assinalam os presentes 
dados ao Menino Jesus aquando do seu nascimento. Falamos dos Reis Magos, 
que levaram ao recém-nascido ouro, incenso e mirra.

Ouro, incenso e mirra

S
egundo o Evangelho, em Mateus lê-se a 
dado passo que com o nascimento de 
Cristo, o Rei dos Judeus, os Três Reis Ma-
gos vieram de leste para adorar o Menino. 
Consta que os Reis Magos eram mesmo 

só três, já que as ofertas também o eram. A verdade é 
que Melchior, Baltasar e Gaspar, são os que aparecem 
desde sempre, são os conhecidos, e que apresen-
tam pessoalmente como as figuras historicamente 
presentes. 
Os nomes deles não aprecem na Bíblia, simplesmente 
são os relatos que os identificam assim. Também não 
eram reis, deveriam ser conselheiros ou na melhor das 
hipóteses sacerdotes da religião zoroástrica persa. O 
Zoroastrismo era uma forma de religião com origens 
na Pérsia, mas que os gregos seguiam, por devoção 
e interesse pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos 
chamavam de Zoroastro. 
Muito interessante é o facto desta forma de pensamen-
to alimentar a crença no paraíso e na ressurreição, 
bem como no juízo final e na vinda de um messias, 
tudo elementos que viriam a influenciar o judaísmo, o 
cristianismo e até o islamismo.
Há quem afirme que os Reis Magos poderiam ser 
astrólogos ou astrónomos, facto que se lê recorrente-
mente, mas que eu acho estranho. Não é preciso ser-se 
astrónomo para seguir uma estrela que se vê no céu, 

sabendo-se que a deveremos seguir para encontrar o 
nosso caminho.
Tudo indicava que a Estrela os levaria a Jesus, mas 
não. Os Reis Magos acabam por ir dar ao palácio do 
Rei Herodes em Jerusalém. Herodes detestava Jesus, 
desejava-lhe a morte, mas os Reis não o sabiam e, ten-
do seguido a Estrela até ali, acabaram por considerar 
esse acontecimento como válido para perguntar ao Rei 
Herodes pelo Menino. O Rei não sabia a localização do 
Menino, mas a passagem pelo palácio era intencional. 
A Estrela seguiu, então, o seu caminho fazendo, depois, 
a derradeira paragem em Belém, na manjedoura onde 
o Menino tinha nascido. Claro que, com os contratem-
pos, chegaram só no dia 6 de janeiro. Por isso é que 
para os Cristãos o 6 de janeiro é Dia de Reis.

PORQUÊ ESTAS OFERTAS?
Análises ao Sudário de Turim encontraram estes pro-
dutos, mas porquê estas ofertas e não outras?
O ouro é, desde sempre, um elemento precioso para 
todas as culturas. É algo que se dá a um rei, algo à 
medida do Menino Jesus. 
O interesse pelo incenso, um produto purificador, pa-
lavra derivada do árabe ‘al-lub’, embora “normalizado” 
na nossa sociedade, em especial da sua introdução 
na Europa, trazida do Médio Oriente pelos Cruzados 
francos, tinha para estes povos um significado e po-

der de relevo. Em Salmos, segundo versículo do 141º 
capítulo lê-se “Suba a minha oração perante ti como 
incenso e as minhas mãos levantadas sejam como o 
sacrifício da tarde”. Independentemente de todas as 
atenções que desperta, no mundo antigo, o incenso 
era vital em certas questões, usavam-no defumado 
para aliviar depressões, queimava-se em orações, de 
forma idêntica à ainda usada na atualidade.
E a mirra? Essa é que era a mais estranha das ofertas. 
Basicamente, serve como antissético e anti-inflamató-
rio, curador de feridas, e por isso de importância vital 
na época. Contudo, enquanto oferta só teria mais valor 
pelo simbolismo envolvido. No entanto, quando Jesus 
morre na cruz, a mirra é uma das especiarias que o 
acompanha ao ser sepultado. 
Natalis, ou o que é posto no mundo, termo associado ao 
nascimento, a partir do próprio nascimento de Jesus. O 
nascimento de uma criança passou assim a ser motivo 
para prendas de família e amigos na sua primeira visita. 
Bens maiores devem ficar ao cuidado de padrinhos.
O fundamento da viagem, a primeira viagem dos Reis 
Magos para o menino não é tão simples como a sua 
localização temporal. Os Magos mudaram para sem-
pre a atitude de povos em relação a recém-nascidos, 
mas aqui perante Jesus afirma-se categoricamente 
“Vident enim hominem, et agnoscunt Deum”, “veem 
um homem, mas reconhecem Deus”.
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Autoridades dos EUA
e Canadá “perseguem”
o Pai Natal há mais de 50 anos

O 
Comando de Defesa Aeroespacial da Amé-
rica do Norte (NORAD, na sigla em inglês), 
várias vezes associado a espionagem, 
segue, todos os anos, o caminho do Pai 
Natal. Segue-o desde que sai de casa, no 

Polo Norte, com renas e tudo, até à casa de cada criança. 
Esta “perseguição” foi instituída em 1955 e é assim que 
todos os anos na véspera de Natal temos o ‘NORAD 
Tracks Santa’.
Mas como é possível uma coisa destas promovida por 
uma agência em que parte do seu trabalho até é secreta?
Há, nos Estados Unidos, uma cadeia de estabelecimen-
tos muito conhecidos por lá, a Sears. Em 1955, esta 
cadeia lançou uma campanha comercial através da 
qual as crianças podiam telefonar para saberem onde 
andava o Pai Natal. Até aqui tudo bem, se não fosse 
terem-se enganado no número de telefone anunciado. 
Aparentemente, os senhores do marketing da Sears 
inspiraram-se numa história de um comunicado feito 
pela Força aérea dos Estados Unidos no Natal de 1948 
em que era, textualmente, indicado que um “radar 
apontado a norte detetou um objeto não identificado 
puxado por oito renas a 4300 metros de altitude”.  
Tudo isto está nos arquivos da agência noticiosa “As-
sociated Press” que tornou público o acontecimento, 

que, contudo, foi único e que não se repetiu.
Em 1955, a NORAD ainda não existia sob essa designa-
ção, mas, por engano, a Sears na sua campanha para 
as crianças coloca no anúncio o número de telefone 
do então Comando Continental de Defesa Aérea. Por 
“sorte” o anúncio da Sears foi publicado exclusivamente 
num jornal de Colorado Springs, no Estado do Colorado.
É assim que na noite de Natal o coronel Harry Shoup, 
que estava de serviço como comandante, recebe pela 
linha vermelha da unidade as primeiras chamadas de 
crianças. Perante a invulgar situação, resolve começar 
a passar as chamadas ao pessoal de serviço, incum-
bindo-os de informar as crianças sobre a localização 
atualizada do Pai Natal e renas.
Um dos oficiais de serviço na sala decide fazer como 
fazem em outros casos, em que, quando se segue um 
alvo específico, se identifica esse alvo no painel de 
visualização. Colocou, por isso, uma imagem do Pai 
Natal com trenó a ser puxado por renas. 
O coronel Barney Oldfield, que era, na altura, o res-
ponsável pela comunicação e imagem da Comando 
Continental de Defesa Aérea, decidiu aproveitar esse 
acaso para dar um “show” de relações públicas. No 
comunicado à imprensa, informa que as Forças Ar-
madas continuarão na sua missão de garantir ao Pai 

Natal proteção contra qualquer força hostil que queira 
desacreditar o Natal.
Nos anos seguintes, correu-se o risco de se perder o 
controlo na ação, já que o coronel Shoup se tinha en-
tusiasmado de uma forma tal que já atendia o telefone 
assumindo-se como o verdadeiro Pai Natal…
Em 1958, é criado o NORAD e absorve o Comando 
Continental de Defesa Aérea, passando a questão para 
a base de Saint-Hubert, no Québec (Canadá). Seguir o 
Pai Natal institucionalizou-se de tal forma que nunca 
mais deixou de realizar-se.
Como esta base é conjunta com a força aérea canadia-
na, a Royal Canadian Air Force, os canadianos também 
se interessaram imenso por ajudar e até criaram um 
acontecimento no meio de uns treinos em que o Pai 
Natal teve de fazer uma aterragem de emergência 
devido a um problema numa pata de uma das renas. 
Resolvida a situação pelos médicos militares, o Pai 
Natal voltou aos ares, mas, a partir daí, foi escoltado 
por aviões dessa mesma base.
Hoje em dia, são necessários voluntários para manter 
o programa. São cerca de 40 chamadas por hora que 
cada um atende, permitindo dar resposta a 70 mil 
chamadas. E ainda há 12 mil e-mails, possibilidade 
introduzida recentemente.

Há erros que acabam em bem. E um lapso de uma campanha publicitária no longínquo ano de 1955 levou a que o Comando 
de Defesa Aeroespacial da América do Norte desse às crianças coordenadas como sendo aquelas em que estava o Pai 
Natal. Sim, leu bem. E “persegue-o” até hoje. Sim, voltou a ler bem.

Através NORAD – Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte 
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Museu Cálem renovado
As Caves Cálem são, desde há vários anos, as mais famosas e visitadas de entre as casas de Vinho do Porto. Em 2016, foram 
235 mil os visitantes que por lá passaram. O novo Museu Cálem, como agora é denominado, representa um investimento de 
três milhões de euros no mais tecnológico e avançado centro de visitas das caves de Vinho do Porto.

É 
oficial, as Caves de Vinho do Porto, em Vila 
Nova de Gaia, são uma visita obrigatória e 
fazem parte dos roteiros e mapas turísticos. 
A procura por parte dos turistas tem au-
mentado anualmente de forma consistente 

e exponencial. A marca Cálem sentiu, por essa razão, 
necessidade de investir no aumento do espaço e na 
inovação, de modo a conseguir dar resposta à enorme 
procura e à necessidade de manter a aposta na dife-
renciação. Com um investimento total na ordem dos 3 
milhões de euros, o Museu Cálem é hoje um autêntico 
espelho da classe e brio que caracteriza o Vinho do 
Porto, estando ainda equipado com os mais recentes 
equipamentos tecnológicos, como que simbolizando 
a capacidade deste Vinho de se adaptar e perpetuar a 
tradição, trazendo-a para os dias de hoje.
O novo e moderno centro de visitas é superior em 
termos de espaço, mas distingue-se, sobretudo, pela 
inovação tecnológica. A grande novidade e polo dife-
renciador é a zona ‘self-guided’, uma área informal 
onde os visitantes podem descobrir sozinhos, enquanto 
aguardam pela visita seguinte, a riquíssima história 
da casa Cálem, apoiados por um sem número de ar-

tefactos, gráficos, e dispositivos eletrónicos interativos 
e com diversos vídeos explicativos. A ideia passa por 
potenciar experiências vínicas de uma forma acessível 
ao conhecimento vitivinícola de cada visitante.
O Museu Cálem conserva, contudo, o tradicionalismo 
que caracteriza o Vinho do Porto. A visita às Caves é a 
mais icónica parte da visita e, por essa razão, era impe-
rioso manter a sua autenticidade. Esta zona mantém o 
carisma e a atmosfera intimista, proporcionada por um
excelente efeito de iluminação. Destaque ainda para 
a criação de um inovador sistema de projeções nos 
barris e nos LCD’s, que permite conjugar a tradição 
com uma maior dinâmica e interatividade. 
O turismo tem, progressivamente, adquirido uma impor-
tância cada vez maior nas receitas totais do grupo, sendo 
já responsável por quase 10% do volume de negócios. 
Só em 2016, a Sogevinus faturou três milhões de euros 
nas duas caves de Vinho do Porto — Cálem e Burmester 
— e nas lojas das marcas Cálem, Kopke e Sogevinus. 
As expetativas da marca para este ano são elevadas, 
a Sogevinus prevê um crescimento acima dos dois 
dígitos no setor do turismo. 
Para além da ambição de dar continuidade ao aumen-

Marca líder 
em número de 
visitantes aposta 
na diferenciação 
e experiências 
vinícolas de 
qualidade
“
to anual do número de visitantes, a marca pretende, 
sobretudo, destacar-se pela singularidade e diferen-
ciação das suas Caves e do tipo de experiência que 
proporciona ao visitante, independentemente de este 
se encontrar numa visita de grupo ou com tempo para 
explorar o Douro. 

Um investimento de três milhões de euros
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PÃO ALENTEJANO RECHEADO COM ALHEIRA

Ingredientes 8 pessoas
1 pão alentejano 650g
1 alheira de Mirandela sem pele
150 g queijo emmental ralado
150 g queijo mozarela ralado
5 c. sopa bem cheias de maionese 
50 g azeitonas pretas 
descaroçadas / rodelas
1 dente de alho grande
1 c. sopa cheia de orégãos secos
Pimenta preta q.b.
Tostinhas para acompanhar

Preparação 
Corte a alheira em pedacinhos e coloque numa 
tigela. Adicione o alho esmagado no esmagador 
ou bem picadinho, os queijos e a maionese, 
junte pimenta preta. Misture tudo muito bem 
até ficar uma pasta homogénea. Junte 2/3 das 
folhas de orégãos e azeitonas pretas. Misture 
tudo. Corte o topo do pão, com cuidado retire 
todo o miolo. Recheie com a pasta de alheira 
e aconchegue bem. Polvilhe com as restantes 
folhas de orégãos. Leve ao forno pré-aquecido 
a 190ºC e deixe assar entre 20 a 25 minutos. 

Réveillon
Sabores para 
o novo ano 

sabores

receitas e fotografias Neuza Costa
www.saborintenso.com

S

CAMARÕES PANADOS

Ingredientes 2 pessoas
20 camarões; Flor de sal q.b.
2 c. de café de tabasco
2 c. de café de molho inglês
Sumo de lima q.b.; alho em pó 
q.b.; 2 c. de sopa cheias de maio-
nese ; cebolinho picado q.b.
Farinha para polvilhar
1 ovo batido
Pão ralado com alho e salsa 
para polvilhar
Azeite ou óleo para fritar

Preparação 
Descasque os camarões e retire-lhes a tripa. 
Tempere os camarões com umas pedrinhas de 
sal, tabasco, molho inglês e sumo de lima. Misture 
bem e deixe marinar por 10 minutos. Tempere a 
maionese com alho em pó, cebolinho picado e 
sumo de lima. Misture. Passe os camarões por 
farinha, ovo e pão ralado. Frite os camarões em 
azeite ou óleo quente. É rápido. Retire-os para um 
prato com papel absorvente. Sirva com o molho 
e gomos de lima.

A
ssinalar as datas importantes à mesa, rodeados de família e amigos, é 
algo que os portugueses fazem com prazer ímpar. A passagem de ano 
não exceção a essa lusa regras. Se nos rituais das 12 badaladas na noite 
de 31 de dezembro apenas as tradicionais uvas passas são gastronómi-
cos, já o antes e depois da meia-noite é, muitas vezes, passado à mesa.

O entrar no novo ano com o pé direito ou vestir uma peça de roupa interior nova de 
cor azul são algumas tradições de que, em Portugal e no resto do mundo, há quem 
não abdique. Mesmo quem não acredita, prefere não arriscar.
Mas a tradição mais enraizada no nosso país é mesmo relacionado com comida 
e são as 12 uvas (quase sempre passas, mas há quem opte pelas frescas) que se 
saboreiam ao bater das outras tantas badaladas
Quase todos os fazemos, mas raramente nos questionamos de onde vem o hábitos 
das passas à meia-noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro. De acordo com o 
jornalista americano Jeff Koehler, autor do livro Espanha, embora as uvas sejam 
usadas em outros países europeus, como a Alemanha ou França, para assinala a 
chegada do novo ano, o hábito chega-nos, mais diretamente, de Espanha.

DUAS TEORIAS DE ORIGEM ESPANHOLA
O autor elenca duas teses. Uma delas, a mais conhecida, indica que tudo terá 
começado nas Portas do Sol, em Madrid, no relógio da Casa dos Correios, no final 
do século XIX. No país vizinho não se celebrava a entrada no novo ano devido à 
tradição de assinalar a chegada dos Reis Magos a 5 de janeiro.
Pois bem, na década de 1880, a Câmara Municipal de Madrid instituiu uma taxa 
municipal para quem quisesse celebrar o Dia dos Reis Magos. “Como forma de pro-
testo, e para troçar dos hábitos das potências europeias, os espanhóis começaram 
a reunir-se na Praça do Sol e a comer passas em vez de uvas frescas. A ideia pegou. 
E até deu jeito porque os agricultores em Espanha puderam vender o excesso de 
uvas que havia nesta época”, refere um artigo do jornal “Observador”.
A segunda tese, além da hipótese Portas do Sol, remonta a 1909. A teoria indica 
que, naquele ano, os produtores vinícolas da região de Alicante tiveram excedente 
na colheita das típicas uvas brancas locais, as Aledo. Ora, segundo esta hipótese, 
para vender o produto, usaram o baixo preço e criatividade: até ao presente este 
tipo é conhecido como as “uvas da boa sorte”.
Qualquer que seja a origem, bom 2018 a todos os leitores!

A comida é, quase sempre, o centro da noite de ano novo. 
Se as receitas preferidas são de doces ou salgados mais ou 
menos elaborados, há uma que faz parte da esmagadora 
maioria dos rituais de passagem de ano: as uvas passas. 
Fique a saber que esse hábito nos chegou de Espanha.
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BAVAROISE DE AMÊNDOA COM DOCE DE OVOS

Ingredientes 8 pessoas
400 ml de natas frescas 
para bater; 1 lata de leite 
condensado com 397g
6 folhas de gelatina
100 ml de leite
150g de amêndoas com pele 
moídas
125g de doce de ovos
125g de fios de ovos
Amêndoas com pele para 
decorar 

Preparação 
Demolhe as folhas de gelatina em água fria por 5 
minutos. Num tachinho com leite quente, junte 
as folhas de gelatina bem escorridas e mexa até 
que fiquem bem dissolvidas. Bata bem as natas 
e leite condensado em fio, a amêndoa moída e 
por fim, a gelatina dissolvida no leite. Misture 
bem. Coloque o creme numa forma de bolo 
inglês e espalhe. Leve ao frigorífico aproxima-
damente 4 horas até que o creme fique fresco 
e solidificado. Barre o topo da bavaroise com o 
doce de ovos. Decore.

TAMBORIL, MOLHO DE MOSTARDA E COGUMELOS

Ingredientes 4 pessoas
4 postas grandes de tamboril
400g de cogumelos frescos 
60g de manteiga
2 dentes de alho picados 
1 c. de chá de mostarda Dijon 
com mel e sementes
80 ml de vinho branco
200 ml de natas frescas
Salsa bem picada
Sal e pimenta q.b.

Preparação 
Tempere as postas de tamboril com sal e pimen-
ta; reserve 15 minutos. Leve ao lume a manteiga 
e frite as postas durante 1 minuto de cada lado 
sem deixar alourar. Junte o alho e a mostarda, 
o vinho, os cogumelos e deixe levantar fervura e 
cozer por 10 minutos. A meio do tempo, vire as 
postas de tamboril.
Passados 10 minutos, retire o peixe. Ao molho, 
junte as natas, mexa e deixe cozinhar aproxima-
damente 10 minutos, junte a salsa picada.

MAGRET DE PATO COM CASTANHAS

Ingredientes 3 pessoas
2 peitos de pato; sumo de 2 
laranjas; gengibre em pó; alecrim 
fresco; 4 cravinhos da índia; 1 
c. de chá de molho inglês; sal e 
pimenta preta q.b.; 1 c. de sopa 
de mel; 1 dúzia de castanhas; 
erva-doce em pó; 1 c. de sopa de 
azeite; 1/2 cebola picada; 150 ml 
de jeropiga; 1 c. de sobremesa 
de mel; 1 c. de chá cheia de 
manteiga.

Preparação
Golpeie a pele do pato em losangos, coloque os 
peitos de pato numa taça e tempere com sal; 10 
minutos depois, tempere com pimenta preta, 
gengibre e alecrim. Com a pele virada para cima, 
regue os peitos de pato com molho inglês. Junte 
os cravinhos e regue com sumo de laranja. Marine. 
Golpeie as castanhas, coza-as com sal e erva-doce. 
Retire e descasque. Frite o pato. Faça o molho com 
a jeropiga e deixe reduzir. Junte a castanhas e sirva 
o pato cortado às fatias.

CHURROS

Ingredientes 30 churros
200g de farinha de trigo sem 
fermento
250 ml de água
50g de manteiga
1 casquinha de limão
Sal q.b.
3 ovos
Óleo para fritar
Açúcar para polvilhar
Canela para polvilhar

Preparação 
Leve ao lume a água com sal. Junte a casca de 
limão e a manteiga. Deixe ferver, retire a casca 
de limão e junte a farinha, mexa até descolar 
do tacho. Coloque a massa numa tigela a arre-
fecer. Junte os 2 ovos e bata. Adicione o último 
ovo e bata até a massa estar lisa. Coloque-a 
num saco de pasteleiro e utilize a boquilha 
larga e frisada. Frite tiras de massa em óleo 
quente até estarem douradinhas. Passe-os 
numa mistura de açúcar com canela em pó.
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Marco Génio ao vivo

“Por um
bem maior”

O 
artista vimaranense Marco Génio vai 
dar um concerto solidário no pavilhão 
Multiusos de Guimarães. Marcado para 
17 de fevereiro de 2018 às 22h00, o espe-
táculo, que conta com o apoio da Câmara 

Municipal de Guimarães, é totalmente solidário e será 
cobrado simbolicamente pela entrada um euro e bens 
alimentares.  
Os bilhetes para concerto “Por um bem maior” já se 
encontram disponíveis no Multiusos de Guimarães. 
Os bens alimentares angariados “serão distribuídos de 
igual forma por todas as instituições de solidariedade 
social da cidade de Guimarães, que se dedicam a 

O cantor Marco Génio, natural de Guimarães, vai dar um concerto solidário no pavilhão Multiusos da cidade-berço. Os 
bilhetes para o espetáculo, já disponíveis, terão um custo simbólico de um euro e bens alimentares. Os alimentos serão 
distribuídos às instituições de solidariedade do concelho.

apoiar as famílias mais carenciadas”, de acordo com 
assessoria de imprensa do artista. 
Nesta sequência, Câmara Municipal em conjunto 
com a Rede Social de Guimarães irá criar um grupo 
de trabalho, que consistirá envolver a rede social da 
cidade e envolver o maior numero de instituições que 
se dedicam a uma causa tão nobre.

TRÊS ANOS
COM CONCERTOS SOLIDÁRIOS
O concerto  tem, além disso, o intuito de dar a conhecer 
a nova Tour 2018 do artista vimaranense.
É o terceiro ano consecutivo em que o concerto de 

PUB

apresentação de tour anual de Marco Génio tem um 
cariz solidário. “Em 2016, com a verba angariada no 
concerto, conseguimos equipar os Bairros Sociais da 
Atouguia e da Emboladoura com diversos instrumentos 
musicais, para que o acesso à música e cultura fosse 
uma realidade na vida dos jovens.
Em 2017, a verba angariada foi para a nobre instituição 
Humanitária Bombeiros Voluntários de Guimarães”, 
indica o cantor.
“Acredito que o pouco que se faz se desenvolve em mui-
to, não só para quem participa, mas, principalmente, 
para quem recebe a solidariedade verdadeira”, afirma 
Marco Génio.
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H

A amizade e o equilíbrio interior serão as 
grandes marcas deste período na sua vida. 
No início do ano estará muito favorável 
ao romance. Tenha a ousadia de sonhar 
e corra atrás dos seus sonhos! Os seus 
amigos serão uma grande valia para a sua 
estabilidade. Apoie-se neles para conseguir 
a força que lhe falta nos momentos mais 
difíceis, pois apesar de tudo parecer estar 
bem, sentir-se-á algo deprimido. No empre-
go seja mais justo com os seus colegas, 
especialmente na distribuição de tarefas. 
Essa atitude será apreciada por todos. Na 
saúde tudo estará bem.

CARNEIRO
21/03 A 20/04

Será o momento certo para realizar novos 
acordos e parcerias. Aproveite dezembro 
para curar velhas feridas e ajustar o com-
passo do casal em direção a um maior 
entendimento. Só tenha cuidado para não 
realizar os ajustes do ponto de vista dos 
seus próprios interesses. Saia de casa, vá 
com os amigos às festas e demais eventos. 
Você estará propício à socialização. Os ami-
gos serão um ótimo referencial nessa fase. 
Mas tenha cuidado com alguns colegas de 
trabalho que se dizem seus amigos sem o 
serem. Vá ao dentista.

TOURO
21/04 A 21/05

Depois de uns meses em que as coisas 
pareciam paradas, tudo começa a acon-
tecer. Estará mais apto a colocar o melhor 
de si nas suas ações. Será procurado pelas 
pessoas para que possa partilhar a sua boa 
energia com elas. Aproveite essa fase, com 
abertura e tranquilidade. Financeiramente 
tudo correrá melhor. Poderá lançar-se em 
projetos de longo prazo e de grande exten-
são para o futuro. Deixe de fumar!

CARANGUEJO 
22/06 A 23/07

Sentirá um grande tumulto interior, uma 
agitação que virá do fundo do seu ser. Algo 
necessita ser compreendido e curado por 
meio de uma mudança de atitudes. Mu-
dança que você se tem recusado a fazer, 
mas que terá de acontecer, seja pelo amor 
ou pela dor. Estará mais propício a gastar 
sua energia criativa com o trabalho, quan-
do, na verdade, deveria fazer isso cuidando 
do próprio corpo e do equilíbrio da sua 
saúde. Haverá uma melhoria nessa área, 
mas desde que cometa excessos.

LEÃO
24/07 A 23/08

Janeiro será de grandes perspetivas, quer 
a nível profissional, quer a nível pessoal. 
O relacionamento com as pessoas que 
ama será bastante positivo assim como os 
programas em família. Algumas surpresas 
agradáveis vão deixá-lo com a cabeça na 
lua, no entanto recomenda-se que tenha 
atenção na hora de decidir o que é melhor 
para si. A nível profissional, depois de 
tanto batalhar finalmente poderá ver o seu 
trabalho reconhecido. A nível saúde, mês 
marcado por grande vitalidade.

VIRGEM 
24/08 A 23/09

Será um período de reflexão e recolhimento. 
Avalie o que realmente o faz feliz e satisfaz 
as suas necessidades. É importante que 
seja bastante honesto consigo mesmo para 
poder, no futuro, atuar com congruência. O 
setor das finanças vai estar atribulado, com 
gastos inesperados, evite gastos supérfluos. 
No amor tudo normal. No emprego não terá 
conflitos. Tente fazer umas caminhadas 
longas para encontrar o equilíbrio físico e 
psicológico.

BALANÇA
24/09 A 22/10

Este período vai requerer alguns sacri-
fícios, ao nível profissional e financeiro. 
Tente sair e divertir-se mais, convide al-
guém muito especial que lhe faça os olhos 
brilhar. No trabalho não fique desesperado. 
Se, profissionalmente, as coisas parecem 
não correr bem, tenha calma, pois tudo 
tem solução, basta que se empenhe mais 
e procure novas soluções para atingir o ob-
jetivo, afinal o seu lema de vida sempre foi 
o de concluir tudo o que começa. Poderá 
surgir uma inflamação nas gengivas, tenha 
cuidados extra com a saúde oral.

ESCORPIÃO  
23/10 A 22/11

Será questionado sobre os caminhos que 
seguido na carreira. A pergunta que fará 
a si mesmo é se o seu trabalho realmente 
é o campo ideal para colocar em prática 
os seus mais profundos valores. É um 
momento de teste. As suas necessidades 
íntimas falarão mais alto, e pode ser que 
muita coisa não tenha efetivo valor. Mas 
não relaxe nas suas tarefas e não deixe 
de dar atenção à pessoa amada. Mas será 
fundamental fazer algumas mudanças. 
Previna-se do sol.

SAGITÁRIO
23/11 A 21/12

Uma vida social agitada e o vislumbre de 
um novo amor estarão no seu caminho. 
Janeiro será um mês ímpar na sua vida. 
Aproveite e aprenda com as pessoas que 
o rodeiam, será útil para o seu futuro. É 
um momento de expansão de horizontes 
que lhe trará ferramentas para que possa 
vencer os próximos desafios, quer pessoais 
como profissionais. O seu casamento po-
derá passar por alguns sobressaltos mas 
tudo se resolverá com calma e tranquilida-
de. Alimente-se melhor.

CAPRICÓRNIO 
22/12 A 20/01

Será uma boa fase nos relacionamentos 
a dois, com amor e generosidade, o que o 
deixará muito satisfeito. Vai sentir vontade 
de viajar, aproveite o momento para não 
apenas relaxar, mas também para namorar. 
Na empresa sentirá algumas dificuldades, 
vai passar por momentos difíceis com 
projetos muito exigentes. Não se distraia 
e aposta na ajuda dos seus colegas para 
superar o desafio. Com atitude positiva 
e empenho tudo correrá bem. Tenderá a 
sofrer de azia.

AQUÁRIO 
21/01 A 19/02

As finanças serão a sua prioridade. Para 
além de se restabelecer de alguns gastos 
extra, em 2018 terá de começar a juntar 
dinheiro para as férias, de outra forma 
não conseguirá fazer aquela viagem com 
que tanto sonha. Terá alguns conflitos 
familiares, tenha calma e não se exalte, 
de nada ajudará a resolver os problemas. 
Passe mais horas com as crianças e mos-
tre à sua cara-metade que realmente têm 
uma relação sólida e estável. No emprego 
nada de novo, mantenha o ritmo. Na saúde 
poderá sentir alguma fraqueza, cuide da 
sua alimentação.

PEIXES 
20/02 A 20/03

Chegou a hora de perceber o que é que lhe 
estava a trazer problemas e agir desfazen-
do-se das energias negativas. No trabalho, 
apesar das exigências, conseguirá por tudo 
a funcionar e, apesar de ser uma priorida-
de, terá de fazer um esforço por conseguir 
equilibrá-lo com a sua vida pessoal e sen-
timental para que tudo corra bem. Novos 
desafios serão superados. Com as baixas 
de temperatura poderá constipar-se mais, 
tome vitaminas.

GÉMEOS
23/05 A 21/06




