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Nota de Abertura 
 

…E cá nos encontramos de novo! 

A todos os que desejam participar, a todos os que já participaram, e 

a tantos que desejavam de volta o nosso Jornal sénior, bem-vindos, 

bem hajam! 

É com conversa gratificante e compensadora que se fazem as 

nossas tardes de reunião de Jornal. Ora uns, ora outros, às vezes o 

entusiasmo deixa que mais uns do que outros…, mas todos se 

ouvem e se respeitam numa troca de opinião, informação, 

conhecimento, recordação… 

E o resultado é este: de diferentes formas, de diversos modos, os 

interesses completam-se, complementam-se e é assim que 

deixamos o ano de 2014 preparados para um novo ano de boas 

conversas.  

Dina Bértolo 

 

 
A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso, cante, ria, dance, 

chore e viva intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina se 

feche e a peça termine sem aplausos.    

Charles Chaplin 

O sonho e a esperança são dois calmantes que a natureza concede ao homem. 

Garcia Lorca 

Contribuição de Luísa Tamegão 
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Feiras e Mercados de hoje e de ontem 

“Que eu me lembro, há perto de 60 anos sempre ouvi falar na Feira da Luz que 

ficava nessa altura por traz da Igreja da Luz onde havia muitas tendas, com 

farturas, doces, frangos com piripiri, entremeadas grelhadas, sardinha, broa de 

milho, pasteis de bacalhau, doces e fruta, louça pintada, louça de barro, moveis 

em madeira, copos canecas, louça de cozinha, bebidas, café, roupa como 

atoalhados, e de cama, naquele tempo parecia uma romaria mal se podia andar, 

com muita gente, mas os policias lá não faltavam. Nessa altura, íamos a pé por 

Telheiras… depois viemos de Moçambique em 1976 e fomos lá uma vez mas já 

não era a mesma feira da luz, acabou assim a reportagem da feira da luz.” 

Maria Luísa Quaresma da Silva 

“A Feira da Ladra era feita no meu tempo, junto a Santa Clara onde andei na 

Escola Profissional do Campo de Santa Clara. E quando os alunos iam de férias 

iam à feira comprar coisas que precisavam. A feira era muito mais pequena… 

uma vez eu estava de castigo mas, a diretora gostava muito de mim, e deixou-

me ir…” 

Estefânia Baptista 

“A feira da ladra antiga tinha um certo interesse porque se compravam e vendiam 

coisas antigas muito bonitas. Agora está muito diferente. No meu tempo de 

estudante eu ia para lá com as minhas amigas vender discos. Havia pessoas 

que vendiam discos de vinil, moedas, selos… Os estudantes tinham que pagar 

para ocupar o pedaço de chão. Eu lembro-me que tal como a canção do Sérgio 

Godinho diz: a feira abria às 5 da manhã e nós íamos trocar discos… E quantos 

iam com relógios, caixa de fósforos, livros e tudo que se possa imaginar, eram 

colecionadores. Era muitos os panos no chão… depois da revolução de 25 de 

abril a feira mudou… deixou de ser um espaço de venda temática e o típico da 

feira nunca mais foi o mesmo.“  

Fernanda Félix 

“Há muitas feiras típicas do País. Uma delas era a Feira de Barcelos da qual eu 

gostava muito. Tinha muitas peças de barro. É sempre à quinta-feira era muito 

típico onde também constava a feira dos legumes. Havia um restaurante mesmo 

lá no pé em que a cozinha era no meio da sala e todas assistiam à confeção dos 

pratos. E aproveitava para visitar as fábricas da louça e dos galos de Barcelos e 

esta é semanal. 

 Luíz Real 

 “E a feira das cebolas em Rio Maior também é muito bonita. Eram apresentadas 

as cebolas entrançadas com cebola de todos os tamanhos. Era muito 

interessante, porque na altura era na rua com bancas de madeira e onde quer 

que estivéssemos conseguiam ver toda a feira. Um braço de cebolas são 16 
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pares e meio de cebolas e são juntas com palha de centeio. Noutras terras 

chama réstia de cebola e a trança é feita com a rama da própria cebola. Na minha 

terra uma travessa chega a pesar 14 a 15 kg.”      

Manuel Ribeiro 

“A feira de Abrantes é muito bonita, vende-se lá a Palha de Abrantes que é o 

melhor doce. Vende-se de tudo: cabritos, porcos, ovelhas, galinha, coelhos, 

patos… Vende-se de tudo um pouco até roupa e calçado, loiça… é uma feira 

anual das mais importantes em Abrantes com tudo”.                                                 

Matilde Maria 

“Eu lembro-me que, quando era novo, tinha eu talvez uns 15 anos, foi proibido a 

venda dos animais da unha rachada: os porcos, por causa de uma doença 

qualquer e durante muitos anos era proibido. Isto aconteceu na feira em Évora.“  

António Canhoto 

“A feira de S. Martinho da Golegã que é também anual, é a feira de gado 

principalmente equestre. Os cavalos são apresentados em desfile, aparecem as 

charretes, as galeras, carrinhos, todos os cavaleiros vão trajados. E de todas as 

idades. As senhoras que montam vão à antiga de lado.”  

Luíz Real 

“Na feira da Lourinhã matava-se o porco e assava-se na feira e todos comiam 

no pão… era tão bom. Uma vez tive que sair do autocarro e orientar o motorista 

para conduzir tal era a multidão...”     

Estefânia Baptista 

“A primeira Feira Popular era onde é hoje a Gulbenkian e acabou há 58 anos, 

onde foi feita a primeira edição da radiotelevisão. Uns anos mais tarde passou 

para Entrecampos. Havia muita coisa: o teatro Vasco Santana, muitos carroceis, 

restaurantes, jogos, barraquinhas… o pavilhão das rifas das panelas. O ritual era 

ir jantar à Feira Popular com as crianças, depois dava-se dinheiro para as 

crianças irem andar nos carroceis e os pais iam para as rifas das panelas. Toda 

a gente comprava rifas e era numa tarambola que era sorteado o número… e 

era uma festa quando saía as panelas de todos os tamanhos a alguém. Havia 

quem ganhasse e depois fosse para o carrocel… era frequente espalharem-se 

as panelas pelo carrocel todo...era uma parodia ver as panelas e as tampas 

todas a caírem e as pessoas a tentarem apanhá-las com o carrocel em 

andamento…” 

Teresa Almeida, Fernanda Félix, Luís Real, Matilde Maria, Teresa Correia, 

Manuel Ribeiro 
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A "PRAIA URBANA" DO JARDIM DO TOREL 

"Durante o mês de agosto a cidade de Lisboa tem a sua praia, com entrada gratuita, 

no Jardim do Torel. Inaugurada dia 1 de agosto, o primeiro dia foi “um sucesso”, na 

opinião dos responsáveis pelo espaço". 

in Sítio da Câmara Municipal de Lisboa: A dinâmica da Reforma Administrativa 

"A abertura da praia urbana do Jardim do Torel, em Lisboa, estava marcada para as 

10h, mas o sol só a inauguraria verdadeiramente uma hora mais tarde. E estava tudo 

a postos. O lago artificial setecentista, de onde salta à vista a estátua-sereia de Viana 

da Mota, deu lugar a uma piscina, e parte do pavimento de cimento que a rodeia 

encheu-se de areia fluvial e chapéus-de- sol." (…) Concorrida esteve a banca das 

Bolas da Praia, que numa manhã vendeu 70 bolas-de berlim. A entrada na praia, que 

funciona das 10h às 20h, é grátis, mas limitada a 50 pessoas. A água, assegura a 

junta de freguesia, vai ser tratada “como em qualquer outra piscina” e com medições 

diárias do ph. Saltar e mergulhar é que não, diz o nadador-salvador de serviço: “É 

baixinho, mas dá para dar umas braçadas, refrescar. É esse o objectivo.” 

 in Jornal Público 01/08/2014 

 

O Jardim do Torel, jardim-miradouro desenhado pelo Mestre José Luís Monteiro, 

engloba dois lagos, um deles com chafariz, um busto do pianista Viana da Mota, canteiros e 

arvoredo com sombras aprazíveis, bancos de jardim e uma soberba vista sobre a Baixa de 

Lisboa. [fotografia1]. Em 2014 foram realizadas obras de requalificação, que consistiram na 

transformação do Jardim numa "praia urbana", tendo para isso um dos lagos sido convertido 

em "piscina" e a sua zona frontal atulhada com areia [fotografia 2]. 

Pelas características e localização da "obra" o seu Impacte Ambiental pode ser avaliado 

através de dois descritores: Património Arquitectónico e Saúde Pública. Para o primeiro 

descritor os critérios de avaliação são subjectivos, centrando-se em valores de ordem estética 

e cultural. Quanto ao segundo, os critérios são quantificáveis, prendendo-se com o bem estar 

da população e os riscos para a sua vida.  

Sobre o património arquitectónico, face à envolvente do sitio do Torel, que "com o 

conjunto dos seus palacetes, constitui um caso único no urbanismo alfacinha e tem sido 

comparado a uma riviera no coração da cidade"1; e do local ser adjacente ao limite da zona 

de protecção do Elevador do Lavra, imóvel classificado2, parece óbvio que "criar uma praia" 

no meio do Jardim do Torel, transportando umas carradas de areia e desfigurando uma 

fontana, transformando-a em "piscina", origina um Impacte Ambiental negativo. 

Note-se que as praias, por definição, "são áreas planas cobertas de areia, que confinam 

com o mar e margens dos rios e lagos", e não "caixas de areia" colocadas em zonas 

envolventes de fontanas, sobre o pavimento impermeável de jardins. A areia nas praias 

fluviais e marítimas funciona como um filtro para a auto depuração das margens dos rios e 

das orlas costeiras. Pela acção das marés e das correntes o escoamento é naturalmente 

                                                           
1 In, SANTANA, Francisco, dir., Dicionário da História de Lisboa, Carlos Quintas e Associados, 1994 
2 Lei 5/2002, de 19 de Fevereiro 
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disperso ao longo das praias, a água infiltra-se na areia, os microrganismos e bactérias são 

retidos na terra, para alimentar a fauna e a flora, saindo a água das praias quando a maré 

baixa. Contranatura a areia da "praia urbana" no jardim do Torel, promove a retenção da água 

pluvial, a acumulação de resíduos sólidos, microrganismos e bactérias, o arrastamento de 

areias para os sistemas de drenagem de águas pluviais, e no caso de chuvadas torrenciais, 

o risco da "praia urbana" colocada na colina, ser arrastada para a encosta do Lavre. 

Quanto à "piscina", os critérios de avaliação de impacte na Saúde Pública são objectivos 

e quantificáveis se se recorrer à legislação em vigor.3 Assim e partindo do princípio que o 

"projecto de reconversão do lago para piscina" foi elaborado por técnicos qualificados e 

licenciado pela Câmara Municipal de Lisboa (Artigo 3.º Lei n.º5/97) e que, de acordo com a 

notícia do Jornal Público, "a água vai ser tratada como em qualquer piscina", então na "Praia 

do Torel" é filtrada, desinfectada e possui um poder desinfectante residual de modo que as 

suas características físico-químicas e bacteriológicas correspondam aos valores impostos 

pela Lei n.º5/97. Todavia, pela observação das fotografias divulgadas no sítio da internet pela 

Autarquia [fotografias 3 e 4] verifica-se que a turvação da água apresenta aspectos diferente, 

o que denuncia que o tratamento não estará a ser eficiente. 

Note-se que a desinfecção da água das piscinas é de fundamental importância, sendo 

os banhistas os principais “poluidores” da água, porque eliminam ali os mais variados 

"materiais". O ser humano contribui para a contaminação das piscinas com material solúvel 

(urina e suor), material coloidal (secreção nasal e faringe, suor, cremes, óleos e outros 

produtos cosméticos), material em suspensão (restos de pele e pelos) e microrganismos 

(bactérias, vírus e parasitas), que causam doenças como: Legionelose, Diarreias, Náuseas, 

Otites, Sinusite, Meningite, Verrugas, Faringite, Hepatite, Conjuntivite, Infecções cutâneas, 

Rinite, Pneumonia, Micoses, Infecções do nariz, garganta e ouvidos, Infecções ginecológicas, 

etc., rol que evidencia e dispensa considerações sobre os riscos para a Saúde Pública dos 

utentes da "piscina" do Torel. 

Fernanda Felix 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Decreto Regulamentar nº 5/97 de 31 de Março - Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança dos Recintos com Diversões 

Aquática. 
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Canto da Literatura Popular 

 

União da Família 
 

A mãe deu à filhinha 
Um belo cacho de uvas 

Dourado pelo sol 
Regado pela chuva 

Veio ela de lá tão longe 
O irmão, que era tão diligente 

Vai levar lá longe à quinta-feira 
O jantar a seu pai. 

E que pensa, então a pequena 
Como há-de ir cansadinho 
Que bem que lhe saberia 

Agora este cachinho. 
E corre, enfim lá consegue 

Alcança-lo e dar 
Os doces bagos 

Que devem refresca-lo 
Depois a casa volta 

Sem dizer nada à mãe 
E a caminho da quinta 
Segue o irmão também 
Mas este como já sente 
Como é duro o trabalho 
Que a pobre deve ter 

E assim não como o cacho 
E ao voltar à noitinha 
Oferece-lhe o cacho 

Que ela dará à filhinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição do Livro da 3ª classe… 
 

Era uma vez uma velhinha 
Quase cega coitadinha 
 Que já mal podia andar 

Encostada ao seu bordão 
Sempre olhando para o chão 

Ia na estrada a passar 
Ouviu um cão que ladrou 

A pobrezinha parou 
Olhando de volta assustada 
Quis fugir, não conseguiu 
Tentou correr mas caiu 
A pobrezinha coitada 

Nisto surge uma menina 
Viva, formosa, ladina 

E ao vê-la cair no chão 
Corre logo pressurosa 
Condoída e carinhosa 
À velhinha deu a mão 
Eu levanto-te avozinha 
E levo-a à sua casinha 

O que lhe dói, o que tem? 
Diga que já vou buscar 

Qualquer coisa para curar 
Vou pedir à minha mãe 
Não foi nada meu amor 
Tu és um anjo uma flôr 
Ajuda-me só a andar 

Deus te pague a tua bondade 
Com mil felicidades 

Disse a velhinha a chorar. 
Professora Aurora Costa da Silva 

Contributo de M.ª Luisa Meireles e 
Carolina Lopes 

(livro de Suzete Pinto) 
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Pregões de Lisboa 

Manhã cedo, o sol dourado  
A tudo vai dando cor,  
Já há vida na cidade,  
Nela se ouve rumores. 
Vendedores ambulantes 
Começam a aparecer 
Vamos lá ver ò freguês 
O que traz para vender. 
Oito horas à nossa porta 
Passa agora a tia Xica 
Com a sua voz compassada 
A apregoar a “Fava rica” 
Lá vem também a peixeira 
Com o seu traje pitoresco 

Dizendo “Ó viva da costa” 
Ou então carapau fresco 
E agora de toda a parte 
Se ouve gente que apregoa 
Quem quer laranja quem quer 
Comprar laranja da boa. 
Erra erra mexilhão 
Ó pescadinha, marmota 
Merc o raminho de flores 
Ou figos de capa rota. 
E com a lata no braço 
Lá vão gritando quem quer 
Amêijoa para o arroz 

Carolina Lopes 

 

Tesouros da Sabedoria Popular 

Provérbios 

1. Quem muito escolhe pouco acerta. 

2. Quem muito dorme pouco aprende. 

3. Quando a esmola é grande o pobre desconfia. 

4. Quem ao mais alto quer subir ao mais baixo vem cair. 

5. Candeia que vai à frente alumia duas vezes. 

6. Onde vais pão emprestado se não deves vir melhorado. 

7. Cabra coxa não tem sesta. 

8. Homem pequenino é velhaco ou dançarino. 

9. A mulher e a sardinha quer-se da mais maneirinha. 

10. Uns comem os figos a outros rebentam-lhe os lábios. 

11. Quem desdenha quer comprar. 

12. Tantas vezes o cântaro vai à fonte que algum dia lá fica a asa. 

13. Por mais que o asno se queira fazer cavalo, sempre há-de ficar asno 

14. Se a inveja fosse tinha, muita gente era tinhosa 

15. Quando o sobreiro der baga e a cortiça for ao fundo acabará a má-língua 

deste mundo 

 

Piropos 

1. Lá vai o pau de fio sem canecas. 

2. Se passa a Guimarães deixa lá as pernas para cabo de faca. 

3. Lá vai pinheiro sem rama. 

4. Lá vai a Teresa da barriga tesa, foge do polícia senão vai presa. 
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Recordações de outrora 

As idas à praia de outros tempos 

“Lembro-me muito bem da minha primeira  ida à praia! As senhoras usavam fato 

de banho a tapar a curva da perna… não era como hoje se vê. Quase tudo estava 

tapado mas dava para perceber muito bem… mas alguns já mostravam a curva! 

No algarve, Monte Gordo, Vila Real de Santo António… eram praias muito boas 

que ficavam cheias todo o verão. Em setembro chegavam os alentejanos que só 

vinham depois da ceifa e das colheitas… E havia muitos estrangeiros… que 

mostravam as curvas todas… O solinho era um regalo e a água melhor ainda. 

Eu tenho belas recordações de quando ia à praia…” 

M.ª José Mortágua 

“No meu tempo, quando eu comecei a ir à praia as senhoras vestiam um vestido 

simples ou uma bata… o meu marido não me deixava mostrar o corpo, mas ele 

andava de calções e o meu filho também… Íamos à praia da linha mas não era 

como é hoje. Levávamos almoço e passávamos o dia na barraca, só 

molhávamos os pés.”    

Conceição Matos 

“Eu gostava muito de praia, ía com o meu marido, e conhecemos muitas de norte 

a sul… eu gosto muito do mar e usava sempre fato de banho. Não me importava 

cá com a curva eu queria era divertir-me.” 

Glória Limão 

“Eu só ía à praia de rio… em Castro D’Aire… era só arvoredo e a água do rio era 

muito fria… mas no verão era muito bem. Também lavávamos a roupa no rio… 

E não havia cá fatos de banho, era uma vergonha naquela altura.” 

Anunciação Pereira 
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As Vindimas 

“Lembro-me muito bem das vindimas de outros tempos porque eu ia para dentro 
da dorna encher os cestos com as uvas para serem levadas para um tanque 
onde as mulheres, com uma rede, esfregavam as uvas, e de onde escorria o 
sumo… este sumo esperava uns dias, as cascas das uvas e o bagaço eram 
guardados para fazer a aguardente no alambique…” 

Rosinda Cruz 

“Lembro-me de ver os homens a pisar a uva em Mamouros, perto de Castro 
d’Aire, dentro da dorna de onde saia o vinho para as pipas. O meu marido 
engarrafava o vinho em garrafas e garrafões e tínhamos vinho para o ano todo.” 

Ana Maria Ferreira 

“Na minha terra, Abrantes, não se chama bagaço, o que sobra das uvas é o 
engaço que é dos cachos das uvas. O bagaço é da azeitona que é dado aos 
porcos. As vindimas começavam em setembro e duravam até ao fim do mês. 
Eram muitos homens e mulheres a vindimar… no Tramagal eram grandes as 
vindimas. Depois das vindimas tratava-se do milho: malhava-se, descamisava-
se nas eiras depois de seco. No fim do ano e depois do milho, chegava dezembro 
e era altura de apanhar a azeitona.” 

Matilde Maria 

 

 

O Alambique 

A minha mãe tinha uma casinha com um quintal grande, à volta desse quintal 
havia uma parreira que dava uva de mesa e uva morangueira, estas mais 
produtivas para o vinho. 

No verão, eu e o meu marido e filhos, passávamos lá as férias, e era nessa altura 
que fazíamos a vindima, e era o nosso vizinho que com as nossas uvas fazia 
depois o vinho. 

Depois das uvas pisadas, ele dava-nos as cascas das uvas e as sementes para 
se levar ao alambique, que pertencia a outro vizinho, para fazer a aguardente. 

Já no alambique, eram colocadas as peles e grainhas a ferver e iam 
aproveitando o líquido que ia escorrendo, era essa aguardente que depois se 
engarrafava e era consumida ao longo do ano.  

A casa da minha estava situada no lugar de Comba de Alveite, Serpins, perto da 
Lousâ. 

M.ª Lurdes Barbosa 
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Passeios por Terras de Portugal 

 

Passar férias na aldeia dá-nos a sensação que estamos noutro mundo; é tão 

repousante passear pelos campos cheio de flores, ouvir o canto dos passarinhos, 

o zunido das abelhas, atravessar o prado verdejante onde pasta o gado bovino 

com toda a mansidão, olhar mais adiante, longe muito longe, os montes, que 

ainda há bem pouco tempo estavam vestidos de branco, tudo isto me comove, 

sinto um grande aperto no peito, sinto as lágrimas a cair.” 

LuísaTamegão 
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A Torre de Menagem em Bragança, é o mais lindo miradouro da cidade, á sua 

volta avista o seu casario, o horizonte sem fim, as  lindas aldeias, as suas serras 

que no rigor do inverno se transforma num manto branco e a partir de Maio, a 

paisagem é outra, os montes  cobrem-se dum azulado tapete de rosmaninho e 

dum manto rasteiro de urzes e, vêm-se rebanhos no meio das giestas douradas, 

enquanto nos  campos sobre um tapete verde, repousa o gado bovino. As 

aldeias com as casas agrupadas, construídas com xisto nas paredes,  as 

varandas em madeira e a lousa  nos telhados, dão uma beleza ímpar! É pena o 

êxodo dos jovens por essas paragens,  algumas  aldeias estão desertificadas, 

mas é a luta pela vida! 

Luísa Tamegão 
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Momentos Saborosos 

Risoto de Alheira 

Nota: Os ingredientes abaixo descritos serão calculados em função do número 

de pessoas a servir.  

Ingredientes: 

 Alheira 

 Arroz corolino 

 Brócolos 

 Cebola 

 Agua  

 Vinho branco 

 Azeite 

 Manteiga 

 Caldo de carne 

 Queijo ralado 

 Salsa picada 

 Sal e piripiri 

q.b. 

Preparação: 

Leve ao lume um tacho com um litro de água e deixe ferver. Junte o caldo de 

carne e os brócolos e mantenha a ferver em lume muito brando. Descasque a 

cebola, pique-a e deite-a num tacho. Junte azeite e leve ao lume. Deixe cozinhar 

até a cebola ficar macia. Junte o arroz e mexa bem, até ficar quente e brilhante. 

Acrescente a alheira sem a pele, desfeita em pequenos pedaços e misture. 

Junte o vinho, mexa e deixe cozinhar até o vinho evaporar. Adicione o caldo de 

carne aos poucos, mexendo de vez em quando. Quando o arroz começar a ficar 

cozido junte os brócolos, misture e deixe cozinhar mais cinco minutos. Adicione 

a manteiga e o queijo ralado e misture. Verifique o sal, junte uma pitada de piripiri 

e sirva bem cremoso, polvilhado com salsa picada. 

Obs. Atenção que o risoto deve ser confecionado em lume muito brando e o 

caldo que se adiciona deve estar sempre a ferver.                                           

Luíz Real 

Açorda com marisco e ovos de sapateira 

Ingredientes: 

 Miolo de pão de mafra ou 
outro q.b. 

 Camarão cozido congelado 
q.b. 

 Ameijoas e berbigão 
congelados q.b. 

 Ovos de sapateira q.b. 

 Azeite q.b. e alho picado q.b. 

 Gemas de ovos q.b. (uma por 
pessoa) 

 Piripíri q.b. (moído) 

 Coentros q.b. 
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Preparação: 

Desfaça o miolo de pão e coloque-o num tabuleiro, com alho picado. 

Leve o marisco a ferver, (em água abundante) para descongelar, e desligue o 
lume. Aproveite a água de fervura para amolecer o miolo de pão. 

Coloque num pires um pouco de ovas de sapateira e os coentros picados. Ponha 
azeite e piripiri numa frigideira com um pouco de água a cozer o marisco, e deixe 
ferver para desfazer o pão. 

Depois, introduza o marisco, as ovas de sapateira e coentros e mexa bem. 

Vai introduzindo um pouco de água para não deixar a açorda ficar dura. 
Finalmente misture as gemas de ovos e está pronto para servir. 

Nota: 

As ovas de sapateira encontram-se à venda (na praça) nos produtos congelados 
com o nome de massa de sapateira. Para utilizar: sem descongelar, retira-se o 
necessário com uma faca de bico. 

Mais uma nota: 

Não necessita de sal porque o pão já tem sal.  

Luiz Real 

 

Piano de porco com esparguete 

 Piano q.b. 

 1 Frasco de vinha de alho  

 Esparguete q.b. 

 Vinho branco q.b. 

 Azeite q.b. 

 Piripiri ou pimenta q.b. 
 

Preparação: 

Separe todas as peças do piano de porco e barre-as uma a uma com a vinha de 
alho. 

Coloque-as numa tijela em que as peças fiquem até meio e cubra totalmente 
com vinho branco. Deixe marinar cerca de uma hora. Arranje um tacho, em que 
também as peças fiquem até meio, deite no mesmo, o azeite suficiente para uma 
fritura leve e após isso cubra com o vinho da marinada. 

Deixe ferver, em lume brando, cerca de uma hora e meia até o vinho evaporar e 
ficar só o molho. 

Num tacho deite água suficiente para cozer o esparguete com uma colher de chá 
de azeite. 

Deixe ferver e introduza o esparguete para cozer em lume brando cerca de 15 
minutos. 
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Para servir, retire as peças de porco para uma travessa, deixando o molho no 
tacho. 

Escorra o esparguete e coloque no tacho com o molho e envolva. 

Deite na travessa junto do piano de porco e Bom Apetite… 

Luíz Real 

Bola de Carne 

1 chávena de ovos ou 4 ovos, 1 chávena de óleo, 1 de leite, 3 chávenas de 
farinha, 2 colheres de sopa de fermento em pó. 
Misturar  o óleo  com os ovos, bater muito bem e vai-se deitando o leite 
alternadamente com a farinha, batendo sempre. Unta-se uma forma  com 
margarina e põe-se metade da massa na forma e por cima chouriço em rodela 
fitinhas, o presunto,  o toucinho ligeiramente cozido Deita-se a restante massa 
por cima, pincela-se com o ovo e vai ao forno 
O fermento é misturado com a farinha. 

M.ª Luisa Tamegão 

Biscoitos de amendoim 

Ingredientes: 

 120 grs de amendoim moído (não necessita ficar completamente moído) 

 100 grs de açúcar 

 1 Ovo 

Preparação: 

Numa taça juntar todos os ingredientes e misturar bem com uma colher de pau. 

Forrar um tabuleiro com papel manteiga e colocar pequenos montinhos do 

preparado dos biscoitos, deixar espaço entre eles para que possa espalhar-se. 

Colocar o tabuleiro no forno aquecido e deixar cozinhar até estarem louros. 

Obs. Só devem ser retirados do papel manteiga quando amolecerem um pouco, 

porque quando estão quentes ficam moles e juntam-se. 

                                                                                                      Teresa Almeida 

Tigelada 

Ingredientes: 6 ovos, 1 litro de leite, 250g de açúcar, 1 colher de sopa de farinha 
Maizena. 

Preparação: envolver os ingredientes com cuidado muito bem. Depois de tudo 
misturado verter para uma forma de barro (tigela). Levar ao forno durante 30 
minutos a 200º em forno pré-aquecido. 

Luíz Real 
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Tarte de Framboesas 

Ingredientes: Para a base: 350g de biscoitos “champanhe”, 150g manteiga sem 

sal. Para o recheio: 400g de framboesas congeladas, 1 limão, 200g de açúcar, 

500g de queijo quark, 3 iogurtes naturais, 7 folhas de gelatina. 

Preparação: Deite as framboesas num tacho, junte o sumo de limão e o açúcar, 

misture. Leve ao lume brande até as framboesas descongelarem. Depois disso 

aumente o lume e deixe cozinhar durante 10 minutos desligando depois disso o 

lume e deixe arrefecer. 

Triture muito bem os biscoitos, deite-os para uma tigela, junte manteiga e misture 

muito bem. 

Deite o preparado para uma forma de abrir, espalhe bem e calque com a ajuda 

de uma colher. Leve ao frio. 

Coloque as folhas de gelatina em água fria durante 5 minutos. Numa tigela 

misture o queijo com os iogurtes. Escorra a gelatina e leve-a a derreter em 

banho-maria. 

Junte-a à mistura do queijo e mexa bem. Junte as framboesas e misture. Junte 

ao preparado na forma e leve ao frio para solidificar. 

Antes de servir, passe água quente pela parede da forma para mais facilmente 

desenformar, sirva frio e decorado a gosto. 

Florinda Ventura 

Pudim de Abóbora 

Ingredientes: 500g de abóbora cozida, 1 lata de leite condensado, 2 colheres de 
sopa de farinha, 3 ovos, 1 colher de café de canela, manteiga para untar a forma 
e açúcar para polvilhar. 

Preparação: Limpar a abóbora de casca e filamentos, cortar em pequenos 
pedaços e cozer. Depois de cozida colocar no liquidificador juntamente com o 
leite condensado, os ovos, a farinha e a canela. 

Untar uma forma de pudim com a manteiga e polvilhar com açúcar. Verter o 
preparado para a forma e levar ao forno em banho-maria durante 50 minutos a 
180º. Deixar arrefecer depois de cozido e colocar no frigorífico até servir. 

Luíz Real 


