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A PÓRTICO DESEJA BOAS FESTAS  E UM NOVO

ANO PREENCHIDO DE FELICIDADE, SUCESSO E A

REALIZAÇÃO DE TODOS OS DESEJOS PESSOAIS E

PROFISSIONAIS. 



A IMPORTÂNCIA DO NÓS

Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A presença distante das estrelas!

Das utopias - Mário Quintana



AS FÉRIAS DO EU E DO REFLEXO NO NÓS
Todos sentimos que necessitamos de férias porque precisamos de "promover um corte" do
cansaço e renovar energias.
Numa organização, é importante tomar as medidas preventivas para que a nossa ausência
não seja uma sobrecarga de conflitos para com os outros; os colegas, os clientes, os
fornecedores e outros parceiros. Quando sentimos que o nosso trabalho fica organizado e
estruturado de forma a não minimizar a fluidez dos assuntos, soubemos estar atentos - não
só ao nosso trabalho, mas também ao dos outros. É parte do caminho do eu em função do
nós .Deixamos a marca do nosso valor e o regresso é, também, mais calmo.
Constata-se que é também um período em que se consegue "arrumar a casa", limpando
assuntos - aqueles que no planeamento não são prioritários, mas também não podem ficar
esquecidos.
A passagem de serviço, baseada nas instruções implementadas, tema obrigatório nos
procedimentos da Pórtico, tem trazido um crescer na melhoria de trabalho da equipa,
conciliado com a minimização de conflitos interpessoais... Pode ser assumida como uma
análise de risco com propostas de metodologias e medidas de mitigação, onde o
envolvimento do colaborador é fundamental.
Quem sai do processo provisoriamente passa a quem entra, mas posteriormente quem
entrou passa a quem lhe passou o serviço, com um espirito critico e com sugestões de
melhoria. E assim se promove a melhoria contínua, no individual e na organização.
Não devemos ter receio do que, eventualmente, ainda não soubemos fazer e devemos ter
presente que, ao colaborar construtivamente, seremos todos melhores.
Basta estar atento. Uma das prioridades das organizações - agir e não só reagir.
Nós somos assim.
 
E quando parto de férias, não consigo desligar totalmente, pois a minha função assim não o
permite. Tenho, contudo, também sempre presente que sou eu que devo começar com o
exemplo... e é tão bom regressar e perceber que a calma está instalada. O choque não é
grande.
 
Falando em férias propriamente ditas, umas que mais me marcaram - pela positiva! - foi
quando tive bem presente a experiência de sentir um furacão de grau muito próximo do 5.
Ajudou a entender que os pensamentos daquilo que não presenciamos, leva- nos a
desenvolver raciocínios que nos desviam da realidade. As notícias geraram o pânico de
familiares e amigos, que à distância, seguiam a chegada de um furacão atentamente. A
angústia nos espíritos europeus era crescente e manifestava-se no sentido do
desconhecimento. Um fu-ra-cão!...
A descrição das ocorrências é enorme, mas o que importa são as conclusões que tiramos.



Ana Neves
Sócio-Gerente 

 

Éramos um grupo em harmonia e, no local, os residentes deram a prova das metodologias
que são implementadas para ultrapassar conflitos destes. Trabalharam organizadamente
durante a noite, com todas as intempéries, e na manhã seguinte nada faltou aos hóspedes.
Como se nada tivesse acontecido. A gestão organizacional à prova é superada.
E depois... Depois da tempestade veio a bonança... E vivemos momentos com imagens de
uma natureza, dos mais belos que uma tela pode ser pintada!



CLIENTES / OBRAS EM CURSOS 

No limbo do nosso dia-a-dia enquanto empresa, assumimos a nossa

responsabilidade perante o mercado e clientes.

Este é um fator que nos diferencia e que orgulha a nossa equipa e todos

que diretamente ou indiretamente colaboram com a Pórtico. 

 Revisão de Projeto da Remodelação do Edifício de Ortopedia C para
Reumatologia, localizado no Bloco de Celas do CHUC-Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra, S.A
 Revisão de projeto de execução da empreitada de beneficiação do
serviço de Anatomia Patológica, Morgue e Perícias
 Médicas-Hospital Distrital de Santarém E.P.E
 Vistoria Técnica Rua da Aliança-Sr. Miguel Pereira
Revisão de projeto de execução da empreitada de beneficiação da rede
interna de distribuição de águas do HDS-Hospital Distrital de Santarém
E.P.E
Due Diligence ambiental em área da zona 3 da zona industrial e
logística de Sines - Aicep Global Parques
 Revisão do Projeto Psiquiatria-CH Tondela Viseu
 Auditoria energética e certificação energética e auditoria hídrica-
Campus de Ramalde-IAPMEI
Revisão do projeto referente à substituição de coberturas com amianto
em edifícios do Hospital Geral, Hospital Sobral Cid e Bloco de Celas do
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra"- Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra, S.A
Aquisição de serviços para Revisão de Projeto, referente à Remodelação
do Serviço de Gastroentologia, no polo HG -Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra, S.A
Via Circular Urbana-Troço Norte: Projeto-Reformulação da Ligação à
Rua Manuel Gomes Moreira-Revisão do Projeto-Município da Póvoa de
Varzim
Elaboração da revisão de projetos de reabilitação e ampliação de um
edifício para creche-Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso

Gestão e Acompanhamento da obra SMM-Abrigos e Mobiliário Urbano
para as paragens de passageiros  do Sistema Mobilidade do Mondego-
Ambienti D’ Interni

Consultadoria:

Direção Técnica:



Fiscalização e CSO da Obra Rotunda R108 ao km 15,00 Lixa Covelo-Município
de Gondomar
Fiscalização e CSO da Avenida 1º de Maio Baixa da Banheira-Município da
Moita
Fiscalização e CSO do Circuito Manutenção Complexo Desportivo Montes da
Costa-Município de Valongo
Fiscalização e CSO da Ampliação das TFS-Tapeçarias Ferreira de Sá S.A
Fiscalização e CSO da Quinta do Sardoal Lote nº 25-Sr. Miguel Saturnino
 Fiscalização e CSO da Ampliação do Cais de Descarga do Pescado de Vila do
Conde-Docapesca-Portos e Lotas S.A 
Fiscalização e CSO da Agência do Crédito Agrícola de Balazar-Crédito
Agrícola
Segurança em Obra do Edifício do Centro Sementes Florestais CENASEF-
Amarante-ICNF, I.P
Fiscalização e CSO da Recuperação da Bancada e Construção dos Edifício de
Apoio ao Estádio Universitário-Universidade do Porto
Fiscalização e CSO da Empreitada de Pavimentação do Lote 9 Pólo 1- APDL
Fiscalização e CSO dos Armazéns Aprestos de Vila do Conde- Docapesca-
Portos e Lotas S.A
Fiscalização e CSO dos Serviços Administrativos no edifício da Lota Póvoa de
Varzim- Docapesca-Portos e Lotas S.A
Fiscalização e CSO da Substituição das Telas de Impermeabilização da Escola
Secundária de Montemor-O-Novo-Parque Escolar E.P.E
Fiscalização e CSO da Empreitada de Remodelação do Casario Agrícola
Quinta das Lamas -Universidade do Porto
Fiscalização e CSO Loteamento de 12 Moradias na Maia- Mysa Capital
Promoção Imobiliária
Fiscalização e CSO da Remodelação e Ampliação do Bloco Operatório HFZ-
Ovar- Hospital Dr. Francisco Zagalo-Ovar
Fiscalização e CSO para a Dragagem Porto de Pesca- Docapesca-Portos e
Lotas S.A
Fiscalização da Empreitada da Casa Capitão em Lisboa

Elaboração dos Projetos de Saneamento-Porto with Love Unipessoal, lda
Elaboração do Projeto de Execução Acessibilidades de Todos os Arruamentos
em Valongo -Município de Valongo
Elaboração do Projeto do Colégio N.ª Sr.ª da Esperança-Santa Casa da
Misericórdia do Porto
Elaboração do Projeto de Especialidades da Escola Básica das Vendas-
Município de Vila Nova de Gaia
Elaboração do Projeto de Especialidades da Escola Básica do Zambujal -
Município de Loures
Elaboração do Projeto de Especialidades da Escola Padre António Luís Vieira-
Município de Vila Nova de Gaia
Elaboração do Projeto da Legalização lojas de Animais-Sr. Pedro Caetano

Fiscalização

Projectos

CLIENTES / OBRAS EM CURSOS 



Elaboração do Projeto de Especialidades Edifício na Rua 5 de Outubro-
Santos Gaia Arquitectura, Lda
Elaboração dos Projetos de Especialidade de uma Moradia do Lote 7
Aldoar-Santos Gaia Arquitectura, Lda
Projetos Especialidades de uma Moradia na Rua Fonte Branca-Sr. Francisco
Cruz
Elaboração dos Projetos de Especialidades para a renovação da CEMG Lote
A e Lote F-Banco Montepio 
Elaboração do Projeto de Especialidade da Entrada do Hospital-Hospital
Distrital de Santarém
Projetos de Especialidades da Reabilitação das Antigas Oficinas e Edifícios
Envolventes-Município do Cadaval
Elaboração do Projeto de Especialidades da Reabilitação das
Infraestruturas Vila de Pêra-Município de Silves
Projeto de Execução das Especialidades da Escola do Furadouro-Município
de Ovar
Elaboração do Projeto de Especialidades do Condicionamento Acústico
Auditórios Cine Teatro Caracas-Município de Oliveira de Azeméis
Elaboração dos Projetos de Especialidades e Execução da Nova Unidade de
Saúde do Parque das Nações-ARSLVT
Elaboração do Projeto de Execução do Estádio Municipal de Espinho-
Município de Espinho
Elaboração do Projeto de Execução e Especialidades do Serviço de
Finanças de Matosinhos 2-Autoridade Tributária e Aduaneira
Elaboração do Projeto de Execução do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Sintra-IGFEJ, I.P
Elaboração dos Projeto de Requalificação dos STCP Via Norte-STCP, S.A
Elaboração dos Projetos de Requalificação dos STCP Francos-STCP, S.A
Elaboração dos Projetos de Especialidade de Um Espaço Comercial-Santos
Gaia Arquitetura, Lda
Projeto de Requalificação Urbana do Largo de Escapães-Município de
Santa Maria da Feira
Projeto de Execução e Especialidades da Escola Básica do Gavinho-
Município de Ovar
Projeto de renovação e requalificação do posto de abastecimento de gás
natural comprimido da estação de recolha de Francos-STCP, S.A
Elaboração de Projetos de Execução de Especialidades Técnicas-
Construção do Cercado dos Linces do Parque Biológico de Vila Nova de
Gaia-Município de Vila Nova de Gaia
Elaboração do Projeto de Estruturas Superfície Comercial Pingo Doce em
São Paio de Oleiros-Santos Gaia Arquitectura, Lda
Aquisição de Projetos de Expansão da Medicina Intensiva do Hospital de
São José no âmbito Covid-19-Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central,
E.P.E
Elaboração de Projetos de Especialidades da Unidade de Saúde Familiar
do Parque das Nações-Município de Lisboa
Elaboração de projetos de reabilitação (2ª Fase) da Escola Básica Vieira de
Carvalho-Município da Maia

CLIENTES / OBRAS EM CURSOS 



Elaboração de projetos de especialidades-Avenida António Sérgio (entre
duas rotundas), arruamento novo em Vila Verde-Santos Gaia Arquitectura,
Lda
Elaboração de projetos de especialidades de um Posto de Abastecimento
de Combustível-Av. António Sérgio em Vila Verde- Santos Gaia
Arquitectura, Lda
Aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução e assistência
técnica à obra de remodelação da D.A EB Zambujal-Município de Loures
Elaboração do Projeto de Reabilitação da Ponte da Rosinha no concelho
de Santo Tirso-Município de Santo Tirso
Aquisição de Serviços para a Elaboração Projetos de Arquitetura e
Especialidades para o Destacamento e Posto Territorial da GNR dos
Carvalho-Município de Vila Nova de Gaia
Execução de projetos para obras de reabilitação no Bairro João Nascimento
Costa-Gebalis, E.M, S.A
Elaboração de projetos de ampliação de UCC/Serviços
Administrativos/Gastroenterologia E Hospital de Valpaços-Santos Gaia
Arquitectura, Lda
Renovação de Alvará de exploração, lado A e do lado B do PAC na Avenida
Vasco da Gama-CAS
Aquisição de projeto de execução para cobertura na entrada principal do
HDS-Hospital Distrital de Santarém, E.P.E
Elaboração do Projeto do Arruamento Entre a Cruz Vermelha e Rua
António Barbosa, incluindo a Rua António Ferreira Barbosa em Vilela-
Município de Paredes
Elaboração de Projetos para a Escola Básica do Zambujal-Instalações
Provisórias para alunos-Largo António Sérgio-S. Julião do Tojal-Município de
Loures
Elaboração de projetos de especialidades para ginásio, piso 0, na Rua
Miguel Bombarda nº 4-Lisboa- Multizapica, Lda
 Certificação Ambiental das Instalações-Projetos Hidráulicos das Tapeçarias
Ferreira de Sá- Tapeçarias Ferreira de Sá, S.A
Elaboração de projetos de especialidades e projeto de execução de
arquitetura da C.S. Mafra Oeste – Estrada Nacional 9-2-Município de Mafra
Aquisição de serviços para a elaboração do projeto de execução do Centro
de Saúde do Cartaxo-Município do Cartaxo

  Continente Bom Dia Lima 5- Continente Hipermercados S.A
 Continente Bom Dia Coruche-Modelo Continente Hipermercados S.A
 Continente Bom Dia Vila Pouca de Aguiar- Modelo Continente
Hipermercados S.A
 Continente Bom Dia de Delães- Modelo Continente Hipermercados S.A

Segurança em Obra: 

CLIENTES / OBRAS EM CURSOS 



SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE
De acordo com a Norma de Referência NP EN ISO 9001:2015, o SGQ da Pórtico está bem
estruturado, assegurando o cumprimento dos critérios aplicáveis.
Para além dos recursos humanos e materiais adequados ao bom desenvolvimento das nossas
atividades e de práticas adequadas e coerentes com o contexto da organização, não foram
constatadas "não conformidades" nem áreas sensíveis e foram acolhidas todas as
oportunidades de melhoria contínua sugeridas pelo auditor. 
Um dos pontos fortes é a evidência do retorno do cliente que mostra a satisfação e o rigor do
nosso trabalho.
Este é o melhor presente que podemos oferecer aos nossos clientes! 



NOVO CALOIRO  
O Eng. Pedro Santos é o mais recente colaborador da Pórtico.
Com a função de Fiscal de Obras, conta com vários anos de
experiência na área e em diversas obras.
Dado o tema do nosso Jornal (Férias) recentemente pediu um
dia de férias, dando mais ênfase ao tema da edição 37 do nosso
Jornal :)
Bem-vindo Eng. Pedro Santos! 

Tendo presente o tema desenvolvido na nossa edição nº 36 - a Urgência - coloquei à "prova"
algumas relações do dia-a-dia. Assuntos de sapataria, lavandaria, costureira, etc, fizeram parte da
"experiência"...
Comecei por selecionar o que era efetivamente urgente.
Foi grande o pacote de assuntos prioritários... mas também foi grande o outro pacote dos não
tão prioritários.
Depois peguei em alguns assuntos, dirigi-me aos locais e pessoas envolvidas, para estabelecer os
prazos adequados das respostas.
Estabelecido o prazo, disse em cerca de uma dúzia de assuntos, que não era urgente.
Resultado:
Dos 12 assuntos que não solicitei urgência, mas com prazos estabelecidos, 10 ficaram
"esquecidos" e não obtive respostas.
É a máquina do tempo, gerida pelo volante da pressão...

AINDA SOBRE A EDIÇÃO 36...

Ana Neves
Sócio-Gerente

 



OBRAS EM DESTAQUE
APDL - Faixa Acostável e Pavimentação do Lote 9 
Duas obras, a mesma intervenção.
No caso da Faixa Acostável foi removido o pavimento do cais de descarga junto aos navios,
com uma solução técnica, capaz de resistir ao movimento agressivo dos transportes pesados.
O Lote 9 foi pavimentado na sua totalidade, com vista ao parqueamento ou uso das cargas
movimentadas no Porto de Leixões.
Também aqui foram usadas soluções técnicas de alta resistência.

Gebalis - Bairro dos Ourives (1) e João Nascimento da Costa (2)
No primeiro caso (1), trabalho de fiscalização e Coordenação de Segurança. Foi também
adjudicado à Pórtico a Execução de projetos para obras de reabilitação no Bairro João
Nascimento Costa (2), incluindo levantamento arquitetónico e peritagens técnicas
Ambos tem os mesmos objetivos: requalificação e beneficiação de bairros com melhorias e
renovações  ao nível de coberturas, fachadas e zonas comuns. 

(1) - Bairro dos Ourives (2) - João Nacimento da Costa



OBRAS EM DESTAQUE

Bloco Operatório do Hospital de Ovar

Obra de ampliação do Hospital, que incluí a fiscalização e CSO da Remodelação e ampliação
do Bloco Operatório HFZ-Ovar- Hospital Dr. Francisco Zagalo-Ovar, elemento marcante em
qualquer hospital, bem como a ligação física entre o novo e o antigo edifício.

AICEP - Parque Empresarial de Sines (ZILS) - Due Diligence Ambiental
Com vista à execução de um projeto fotovoltaico, num terreno com 550.000 m2, a AICEP
estabeleceu as prévias necessidades para viabilizar o empreendimento. Os trabalhos
constaram da execução de ensaios geotécnicos, recolha de amostras de solos, análise
laboratorial, levantamento topográfico e relatório final de ambiente, o que determinou nas
suas conclusões que o terreno era viável para o fim em vista. 

 



OBRAS EM DESTAQUE

Centro do Lince Ibérico - Silves

Tivemos conhecimento que para as novas instalações exetuadas há pouco tempo, estão a ser
ocupadas com as primeiras crias do lince ibérico (+- 8 meses de idade), as quais vão ser
preparadas para a vida selvagem.
A Pórtico foi responsável pela gestão, fiscalização e coordenação da Obra.

Metro Mondego
Fomos convidados para a acessoria técnica (direção de obra, qualidade e segurança) da linha
do Metro do Mondego, obra falada há mais de 20 anos, que agora está em curso. Esta
acessoria está ligada ao convite da Ambienti D`Interni, empresa responsável pela execução e
montagem de 80 abrigos de passageiros. 
 



OBRAS EM DESTAQUE

Câmara Municipal da Moita - Avenida 1º de Maio
Foi finalizada a empreitada da Avenida 1º de Maio, a qual teve como objetivo a transformação
de um eixo viário importante, numa via com caraterisiticas urbanas, que incluí passeios, via,
ciclovia, rotunda, infraestruturas novas e paisagismo.
Sem retirar a capacidade de tráfego, ficou transformado num local mais aprazível,
aumentando a melhoria na mobilidade. 

Universidade do Porto - Casario da Quinta de Lamas (1) e Estádio Universitário (2)
Obras praticamente no início e que representam duas soluções algo idênticas, no objetivo
final.
No caso da obra do Casario (1), constituído por um núcleo de edifícios orientados para a
exploração agrícola, estes vão ser transformados em edifícios virados para as novas realidades
(tecnologia e empresas). No caso Estádio Universitário (2), tem uma pequena bancada, que vai
ser reabilitada, bem como 2 edifícios novos para apoio à atividade desportiva. 

(2) Casario da Quinta de Lamas (2) Estádio Universitário 



OBRAS EM DESTAQUE

Palácio Nacional de Ajuda / Museu do Tesouro Real 
Abriu no dia 1 de Junho ao público, este edifício, após 226 anos de espera.
A obra é caracterizada por uma intervenção modernista, a qual se encontra complementada
de meios e equipamentos de notável complexidade.
Está ao dispor para a visita, a qual muito recomendamos, onde é possivel ver toda a coleção de
jóias e peças, que pertenceram aos nossos Reis. 

IHRU-LOUSADA
Aquisição de Serviços de Adequação do Projeto de Reabilitação do Bairro Dr. Abílio Moreira
em Lousada às exigências previstas nº Decreto-Lei nº 95/2019, de 18 de julho.
Nesta fase decorre a assistência técnica à obra.
 



OBRAS EM DESTAQUE
Câmara Municipal de Lisboa - Centro de Saúde do Parque das Nações 
Foi lançada a obra, cujo projeto teve como autor de arquitetura um técnico da CM Lisboa e os
projetos de especialidade da Pórtico.
Trata-se de um edifício em sintonia à envolvente moderna do Parque das Nações e estará
dotado de todas as valências atuais, incluíndo a área de saúde mental. 

Câmara Municipal do Cartaxo - Centro de Saúde do Cartaxo (US + URAP + UCC + USP) 
Está em curso o projeto para a construção do novo centro de saúde, para 15.750 utentes.
Projeto que incluí todas as vertentes - Coordenação, Arquitetura e Especialidades, devendo o
edifício dar resposta às necessidades atuais dos utentes e ainda conter uma linguagem
marcantes, com alguns traços de distinção. 
A autoria da arquitetura é da responsabilidade do Arquiteto João Gaia / Inês Pereira. 



OBRAS EM DESTAQUE
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia - GNR dos Carvalhos
Com o envolvimento de uma equipa alargada, que, além da Pórtico, incluí técnicos da CM e do
MAI, está em curso o projeto de reabilitação e de amplificação das atuais instalações da GNR
dos Carvalhos.
O edifício conterá todas as necessidades previstas no programa base, para o bom
funcionamento do Quartel. 

Câmara Municipal de Espinho - Estádio Municipal de Espinho 
Após várias paragens e muitos percalços nesta empreitada, finalmente foi encontrado uma
solução definitiva, que passou pela cessão contratual, estando em curso a retoma dos
trabalhos, por parte do novo empreiteiro.
Foi apontado como objetivo, ter a maior parte da empreitada concluída a Setembro do
próximo ano, coincidente com o início da época desportiva. 
A autoria do projeto de Arquitetura é do Arq.º Diogo Lacerda.



Joaquim Ferreira
Sócio-Gerente 

 

DocaPesca - Intervenção nos Portos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim
As obras em causa têm como objetivo melhorar as infra-estruturas e equipamentos de apoio
aos utilizadores, desde a necessidade de renovação, num meio que tem um ambiente
marítimo, nada amigo das instalações. 
A Pórtico é responsável pela Fiscalização e CSO das três obras.
 

Cais de Descarga do Pescado Armazéns de Aprestos

Reabilitação dos Serviços Administrativos - Lota Póvoa de Varzim



MEMÓRIAS DO TEMPO DE FÉRIAS
TESTEMUNHOS DE ALGUNS COLABORADORES 



AFONSO GOMES
PROJETISTA E ENGENHEIRO FISCAL C.CIVIL

UM DIA DE FÉRIAS EM LISBOA - SETE RIOS 

Passeando por um parque próximo a Sete Rios, encontrei a pessoa, sempre na mesma
posição faça sol faça frio.
Não pedi autorização para a foto, por se tratar de uma pessoa pública e anónima.



ANTÓNIO PEREIRA
MEDIDOR ORÇAMENTISTA E ENGENHEIRO FISCAL C.CIVIL

Recordo as férias como uma altura de partilha de bons momentos, o sentimento de dever
cumprido e a satisfação da liberdade.
Desde a infância as férias representam a quebra da rotina diária, principalmente dos
horários a cumprir: os “toques” da campainha para entrar nas aulas.
É o levantar de manhã para brincar com os amigos e familiares, os jogos em grupo e a
competição saudável.
Pendia a sensação que seria necessário voltar para as aulas infindáveis e para o aperto dos
testes, mas os dias de férias são sempre pequenos para tudo que gostaria de fazer, por isso
não há tempo a perder e uma brincadeira atrás da outra, termina com o corpo cansado e
a sonolência característica do dia preenchido.
As brincadeiras com amigos foram progressivamente dando lugar a atividades mais
formais como visitas a cidades, museus, monumentos e lugares.
Nessas viagens embarquei em bastantes experiências, como andar de caiaque, andar de
barco à vela, ultraleve, caminhadas e banhos no mar.
O tempo voa sempre que estamos bem e por essa razão aconselho o passeio de balão de
ar quente, que recordo amiúde sempre que me sinto cansado.



Agosto mil nove e oitenta, ainda circulava o jornal “O Primeiro de Janeiro”, que o meu pai
assinava, e no qual, em pequenos espaços “sobrantes”, nas páginas da Publicidade, se
clamava: “CP – Duas letras, dois carris, ao serviço do País”.
Agosto dois mil e vinte e dois, no semanário “Expresso”, como na generalidade dos órgãos
de comunicação, era revelada, e criticada, a atual situação da Via Férrea em Portugal – o
único pais da europa (tirando os insulares Malta e Chipre, que não tem Ferrovia), em que a
extensão da via Férrea em operação, é inferior à extensão de Auto Estradas; Não é uma
noticia da sealy season 2022, é mesmo verdade, e é mau para o país – mas vamos em
frente, e rapidamente, que este não é o tema desta nossa crónica, e o comboio, não tarda,
vai partir.
Começando então pelo princípio, como convém, estávamos em agosto de mil nove e
oitenta, e um grupo de três raparigas e cinco rapazes, partiam para umas férias, que
ficariam para mim, e certamente, para todos os que nela participaram, gravadas na secção
dos prazeres e alegrias das nossas memórias.
Não consigo reconstituir o trajeto da viagem com grau de certeza aceitável, mas sei que
partimos do Porto e estivemos em Favaios, em Valpaços, no Pocinho, em Miranda do
Douro, em S. Martinho de Angueira, em Bragança, na Cogula, na Régua e em Aveiro, de
onde regressamos ao Porto. Também não consigo recordar, ao certo, como foram feitas as
deslocações entre estes vários locais em que decorreram as férias, mas sei que foram de
camioneta, a pé, de comboio e à boleia, e sei que há um percurso, entre Duas Igrejas
(Miranda do Douro) e o Pocinho, na antiga linha do Sabor, feito numa pequena
automotora (como a da imagem), que só por si era um espanto e um encanto, … e a ela
voltaremos.



Faço este parêntesis, porque embora estando fora de dúvida que esta parte da viagem de
férias, na linha do Sabor, seja o tema desta crónica (Férias com Sabor), não consigo deixar
de inserir alguns apontamentos avulso, de outros episódios destas férias, a que numa
próxima vez, quem sabe, poderemos voltar noutras crónicas. Ficaram referências
marcantes, em S. Martinho de Angueira (com o jogo do chincalhão, à noite, dentro de uma
taberna depois da hora de fecho, com a bênção de uma grade de cervejas que nos foi
oferecida pelo padre da aldeia), em Favaios (em que o dito se provava diretamente do
garrafão, e a prova tinha a duração da noite), em Bragança (em que um desconhecido, já
não sei como nem porquê, nos emprestou uma casa para pernoitarmos), na Cogula (onde
as raparigas ficaram na casa principal da propriedade, e os rapazes numa outra, que penso
não estava a ser habitada, e da qual se dizia, ou apenas nesse dia foi dito pelo meu primo
Manuel, que havia fantasmas, os quais, durante a noite, deram mesmo sinal de “vida”).
Regressemos à automotora. Chegados à Estação de Duas Igrejas (Miranda), carregados de
sacos e mochilas, logo avistamos o transporte que nos levaria ao Pocinho – era uma beleza;
uma pequena automotora, com porta-bagagens nas traseiras (onde nos indicaram para
pôr os sacos e as mochilas). Tínhamos comprado bilhete de 2ª classe, mas olhando, só
vimos uma porta, e um único compartimento – era assim mesmo, só existia uma entrada e
um compartimento, em que na frente havia a cadeira do maquinista, depois duas fiadas de
cadeiras de 1ª classe, a que se seguiam quatro fiadas de cadeiras de 2ª Classe. Na 1ª classe
não estava ninguém, e cedo, na viagem, se tornou democrático o local de pousio. Mas o
melhor, não eram os lugares de 1ª ou de 2ª, mas sim as janelas, onde todos cabíamos, e que
proporcionavam uma vista extraordinária do Vale do Sabor (parte do percurso). E as
perdizes a levantarem voo das bermas, mesmo ao lado da linha …         
Não havia pressa, nem nossa, nem do veículo, que circulava mesmo devagar, deixando
absorver toda a paisagem, e mais, até parava se fosse necessário – e foi mesmo, porque
alguém disse que estava com sede, e pouco depois o maquinista parou a coisa, e apontou
para uma fonte onde podíamos ir beber (água pura e cristalina).
Chegamos ao Pocinho. Por essa altura, ia para o prelo mais uma edição do Primeiro de
Janeiro, em que nas páginas da Publicidade se podia ler “CP – Duas Letras, em Ação, ao
Serviço da Nação”.



Termino com saudade da Linha do Sabor, mas nem tudo está perdido; a mesma está a ser
convertida em ciclovia, e já tem partes em funcionamento – está salva, não passou a Auto
Estrada.

                                                                                                      
 

ANTÓNIO ROSAS
                                                                    COORDENADOR ADJUNTO DA QUALIDADE

/ COORDENADOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO



DANIEL SOUSA
MARKETING E COMUNICAÇÃO

O período de férias é sempre um momento de descanso e de recarregar baterias.
Os melhores momentos que recordo do período de férias remete ao tempo de infância e
adolescente em que tínhamos 3 meses no Verão mais as interrupções no Natal e Páscoa.
Era sempre um momento especial: os livros ficavam em casa, os cadernos fechados nos
armários e ganhava espaço as brincadeiras. 
Jogar futebol com os vizinhos e amigos era sem dúvida a atividade de eleição para os
períodos de férias de Verão.
Fosse num descampado ou no pátio de alguém, durante 2 a 3 horas os nossos níveis de
competitividade aumentam em acérrimos jogos.  No final do jogo, qual vencedor ou
derrotado, sabíamos que no dia seguinte tínhamos desforra. 
E no campeonato diário que fazíamos, ninguém podia faltar, mesmo que fosse de férias
com os pais ou familiares. E quando acontecia, o jogo era diferente: faltava aquele que
trazia a bola, aquele que trazia água para todos ou aquele que simplesmente era sempre o
último a chegar. 
Olhando para trás, podia ser uma atividade básica mas que trazia sonhos, camaradagem e
amizades para o longo da vida. 
Passaram vários anos e todos nós crescemos, mudamos e separamo-nos. Contudo, ao
mesmo tempo fica sempre a melhor recordação e ensinamento:  o convívio e o espírito de
grupo entre todos e que levávamos para o regresso às aulas e para o nosso dia-a-dia. 



As férias que mais me marcaram, e que posso dizer que me marcaram com alguma

nostalgia, apesar de serem recentes, passadas ainda este ano, foram os quinze dias que

estive no Brasil em abril.

Já não estava no Brasil, onde nasci, desde 1962, com exceção da visita para o casamento do

meu filho em 2018, mas de muito curta duração.

Nesta viagem de duas semanas, em que estive em São Paulo e Rio de Janeiro, para além de

poder estar com as pessoas mais próximas, com as quais cresci antes de vir para Portugal,

pude também visitar os lugares onde cresci e vivi, ver o colégio que frequentei, relembrar os

percursos que fazia para ir para o cinema, para a praia e para aulas de natação, que naquela

altura, apesar de só ter 9 anos, podia fazer sozinho, o que agora é quase impossível devido

ao aumento da população do Rio de Janeiro e consequente ambiente de insegurança.

Pude constatar, como aumentaram certas zonas do Rio de Janeiro, que na altura não

tinham praticamente construções e que agora são autênticas cidades que cresceram à

volta, para além do Rio que existia na data que vim para Portugal.

Claro que este aumento da população, que mora e principalmente a que vem de fora

trabalhar para o Rio, provocou um aumento exponencial no volume de carros e os

respetivos engarrafamentos, assim como já referido atrás, uma sensação de insegurança.

Como comecei a dizer, nestas férias apesar de recentes, fiquei com uma sensação de

nostalgia e ansioso por voltar.

                                                                                                   
 

JOÃO SOUSA
COORDENADOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO

ASSESSORIA À GERÊNCIA

 



MARTA LIMA
APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILISTICO

Adorei ter conhecido a cidade de Poznań na Polónia.
Destes dias de descanso e à procura do desconhecido no ano de 2016, ficou-me na lembrança
do poder que ainda está inserido nesta cidade calma, tranquila, onde o respeito pela
autoridade está fortemente vincada.  Em Poznań ninguém desrespeita o cidadão (seja ele um
turista, um cidadão que ande de transportes públicos ou que o seu próprio meio de
locomoção, seja apenas uma bicicleta). O respeito pela autoridade vê-se nesta cidade, pois
não podemos atravessar as passadeiras, onde o sinal verde não esteja para o peão, sujeitando a
levarmos primeiro uma repreensão e posteriormente uma multa. Isto também acontece a
quem anda de bicicleta, onde não respeitam as vias que têm para circular e se a mesma tiver
algum problema técnico, como falha de luz, o ciclista é imediatamente parado e
posteriormente é passada uma multa, pois a bicicleta não estava própria para ser utlizada na
via pública.
O conceito de autoridade está imposto, implementado, pois foi um povo que sofreu ao longo
das guerras tanto na 1ª e 2ª Guerra Mundial.
Adorei ver os grandiosos monumentos, todos eles limpos, com marcas que evidenciam a
passagem da guerra, recordando assim a todos os cidadãos, mostrando os tempos difíceis e
cruéis que tiveram que ultrapassar.
Foi a minha primeira viagem a uma cidade europeia. A cidade é linda, sendo considerado para
mim, como um museu a céu aberto. A gastronomia é fenomenal e o nível de vida é
económica acessível. Novidade para mim, foi ter que usar outra moeda o Zloti, saber quanto é
que valia o mesmo na época e aprender a cambiar o dinheiro, pois o facto de usarmos os
Euros nem todos os países não estão a utilizar a mesma moeda.
Deixo algumas imagens desta cidade.



MARIA JOSÉ
APOIO ADMINISTRATIVO

As férias são sinónimo de tempo para descansar, passear, apanhar sol……
Para mim, significam ainda, mais tempo para passar em família e estar com os amigos.
Tenho ainda a possibilidade de usufruir de umas massagens de relaxamento/ banhos nas
termas existentes na minha vila (Almeida) “Fonte Santa”, de água com enxofre, onde desde
a primeira experiência que tive, em que fiz uma massagem duche Vichy, e fiquei
completamente rendida, pelo facto de me ter proporcionado um bem estar, uma sensação
de renovação de energias.
Conhece os banhos terapêuticos de água termal?
As termas da “Fonte Santa”, situadas numa zona de completa natureza, na margem do rio
Côa, são um ótimo destino para fugir ao stress do dia-a-dia, com ginásios, sauna, banhos
turcos, massagens diversas, para além do bem-estar e combate ao stress, o tratamento de
doenças do aparelho respiratório, doenças reumáticas e músculo-esqueléticas.



PEDRO SANTOS
ENGENHEIRO FISCAL DE OBRAS

Férias é sinal de pausa, descanso e diversão. As férias mais marcantes, normalmente as
mais importantes, são as de verão. Ir à praia, dar uns mergulhos no mar e apanhar banhos
de sol relaxado. Mas há muito mais que se pode fazer.
É claro que as férias são diferentes de quando estudamos, em que temos quase três meses
de férias, das que temos agora, quando trabalhamos, em geralmente gozamos 1/2
semanas, que sabem sempre a pouco.
De modo a tentar fazer um pouco de tudo em tão pouco espaço de tempo, é preciso
planear bem esse curto período de tempo. Normalmente, as minhas férias são passadas
entre a praia e a família, uma vez que estou deslocado da minha terra Natal.
Ir à praia é quase sinónimo de ir ao Algarve, viagem longa e cansativa. Por isso temos
optado por fazer a viagem em dois dias pernoitando a meio caminho. E aproveitamos
sempre o primeiro dia para visitar um local ou uma região diferente e conhecer um pouco
mais do nosso país. No regresso, normalmente há uma paragem na terra natal para matar
saudades da família e passar algum tempo juntos.
E é assim que tenho passado ultimamente as minhas férias de Verão, esperando que
continue a disfrutar durante muitos anos, pelo menos enquanto os filhos são pequenos.



RUI AZEVEDO 
ENGENHEIRO CIVIL

Quando conhecemos um novo lugar ou revisitamos um que já tínhamos ido, sempre
voltamos para casa de alguma forma mudados para melhor. Afinal, viajar é descobrir-se
e construir memórias que moldam quem nós somos.
A cada viagem, coleciono uma nova memória que não vou esquecer porque me
mudou de alguma forma.
Existem sempre aquelas viagens que nos marcaram mais, um ou outro lugar que tocou
nosso coração e elevou a nossa alma, mas sinceramente, as viagens e férias que me
marcaram mais foram as que consegui realizar em conjunto com a minha linda família.
Já visitei inúmeros lugares belos e espetaculares e outras culturas que nos enchem
todos os sentidos e nos deixam repletos de boas memórias, mas as que me deixaram o
coração cheio, são as que passei com a minha linda e paciente mulher e os meus dois
filhos principalmente porque durante as Férias podíamos usufruir do nosso carinho e
diversão conjunta 24h00 /dia o que, era impossível durante o resto do ano devido às
minhas obrigações profissionais.
Em uma viagem inesquecível, não é só o destino que importa, mas toda a jornada e a
companhia que torna tudo memorável!
Hoje, com o crescimento dos meus filhos, é cada vez mais difícil conseguir juntar toda a
família durante umas férias, mas continuo a ter a minha melhor companhia ao meu
lado, a minha linda mulher.
Aproveito para desejar um Santo e Feliz Natal a todos os colegas da Pórtico e suas
famílias.



RUI CEREJO
ENGENHEIRO COORDENADOR E FISCAL C.CIVIL 

Será de referir, que o meu temperamento, não permite que passe umas férias, sem “fazer
nada”, do tipo, apenas descansar, por descansar. Gosto de grandes aventuras, de conhecer
novos locais, novas pessoas e de suplantar determinados objetivos, que encaro como propícios
para os tempos de férias. Todas as férias passadas com os meus Filhos, sejam as de Verão ou
de Inverno, tiveram e têm sempre, um pouco de tudo aquilo que aprecio, e foram e continuam
a ser, momentos inesquecíveis, que depois recordamos, com uma enorme satisfação, gozo,
ternura e até, orgulho.
Na imagem, estamos a chegar de umas férias, que teve como objetivo principal, realizar a
subida, com êxito, ao pico da montanha mais alta da Península Ibérica, o Mulhacén, com uma
altitude de 3.478,60 m. Como será fácil de imaginar, foi para os três, um enorme desafio,
repleto de dificuldades, peripécias, conhecimento, de muita entre ajuda e de satisfação. Desde
o pico do Mulhacén, tem-se uma vista da Costa Africana, Continente para onde sabíamos, que
pouco tempo depois, eu iria trabalhar, tendo sido marcante e emocionante, para mim e
também para os meus Filhos, constatarmos essa realidade. Bem, depois, havia que recuperar,
“repousar” e divertir novamente, e para isso, nada melhor, como passar uns dias, em Marbella,
nas belas praias da Costa del Sol. 
Conforme referi, estas férias, foram marcantes, porque suplantamos um objetivo que nos
faltava alcançar na altura e principalmente, porque estava prestes a acontecer uma separação
física entre nós, por motivos aliados a novos desafios profissionais, por mim impostos.



NA PRAIA
Sem a Bolha
Finalmente o verão!

A praia, a alegria e a diversão!

Quase ninguém conversava sobre o bichinho, todos estavam tão contentes com o calor, com

as férias, que parecia que não existiam problemas.

Sem perceber se realmente todos poderiam viver fora da bolha, sem perceber se seria das

vacinas e não das picas, a verdade é que a Princesa das Asas de Ouro sentia alegria e

esperança. Estava FELIZ!

Na praia, poucos usavam paninhos, que a mãe teimava em chamar de máscaras.

A Princesa acatava, se bem que, para ela, as máscaras eram usadas no Carnaval.

A praia estava repleta de narizes, como no seu sonho. A princesa percebia muito melhor o

que as pessoas conversavam, via também pessoas a sorrirem com a boca, agora que tinha

aprendido que também se podia sorrir com os olhos.

A sua bolha desaparecera, a areia, a água salgada e o protetor solar não deixavam lugar ao

mundo encantado. Agora não só voava, como também nadava fora da bolha.

MUITAS VEZES, os pais afastavam-na de outras crianças e preferiam ir para os sítios mais

desertos da praia.

Embora não gostasse muito da ideia, restava-lhe mais tempo para brincar só com eles. Era

ainda melhor.

Tantas sereias enfeitaram a praia, tantas ondas cobriram os seus corpos de água fresquinha e

tantas vezes secavam ao Sol, apenas ali deitados a apreciarem o ar, fora da bolha.

Que bem que cheirava o mar, que lindo e brilhante estava o céu.  

Carla Pasion Neves - "Na Bolha: A Princesa das Asas de Ouro".
 



O NOSSO MOMENTO
A proteção do ambiente é um fator importante na Pórtico.

Todas as decorações de Natal do nosso local de trabalho são aproveitadas para os

anos seguintes de forma a proteger o ambiente e a aproveitar os recursos existentes

na empresa.



O NOSSO MOMENTO

A partilha de um momento, por muito pequeno que seja, reforça a união de

todos que fazem parte da nossa equipa.

"O sucesso pouco ou nada vale se não temos alguém para

partilhá-lo."
O momento tornou-se ainda mais especial pois o bolo-rei foi confecionado

pelo Daniel Sousa, responsável pelo Marketing e Comunicação.

 



"NÓS" NA COMUNIDADE

O espirito de ajuda da nossa equipa transcreve fronteiras e este ano não foi excepção. 

Este ano a nossa campanha tem como mote: Natal CrescerSer - "Era mesmo isto que

eu queria", uma associação que ajuda crianças e jovens em risco na cidade do Porto,

com  o objectivo de tornar esta quadra mais alegre a crianças e jovens que carecem

de bens essenciais.

Todos os contributos são importantes pois são os pequenos gestos que fazem a

diferença.



"NÓS" COM O CLIENTE

No Universo de 90 obras em curso, em todas colocamos o mesmo empenho,
dedicação e qualidade em todos os serviços prestados. Sempre a pensar no
cliente,  este é o melhor presente que podemos receber de todos os que
confiam em nós. 
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