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Nota de abertura 

…E cá estamos de novo com mais uma edição do Jornal Desafio Sénior desta 

vez dedicado à nossa linda cidade de Lisboa. 

Esperamos que encontre e reencontre “cantos “ de Lisboa de muitas formas 

nesta edição e convidamo-lo a participar também. 

Desde já, um muito obrigado a todos os que participaram quer nos encontros às 

quintas-feiras à tarde, quer com a contribuição de textos e fotografias, e onde a 

partilha e a boa disposição é presença constante. 

Assim, temos nesta edição vários e variados momentos: 

1. Reflexões e partilhas 

2. Citações 

3. Provérbios e Pregões  

E todos estes momentos foram realizados com a ajuda de M.ª Luísa 

Tamegão 

4. O Canto da Literatura 

Com poema de Luís Real (A Mulher), e a Marcha Centenária lembrada por 

Carolina Lopes 

5. A mulher nas ruas de Lisboa: Florbela Espanca, Soneto As Rosas 

Trabalho de pesquisa realizado por Irene Carneiro 

6. Passeando por Lisboa… 

6.1. Miradouros de Lisboa… com a ajuda de Teresa Correia e Luís Real 

6.2. Castelo de São Jorge… trabalho composto por Fernanda Félix e Irene 

Carneiro 

6.3. Mercado da Praça de Lisboa… e as recordações de Luís Real 

6.4. Padrão dos Descobrimentos… com a pesquisa de M.ª Luísa Tamegão 

6.5. Monumento da Guerra Peninsular… também com a ajuda de M.ª Luísa 

Tamegão 

6.6. Rua dos Lusíadas… e o trabalho de Fernanda Félix… 

6.7. Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém… por onde também andou 

Fernanda Félix 

6.8. Lisboa de outros tempos… com a lembrança de Florinda Ventura 

7. Passeio por cantos do nosso País… com a ajuda de M.ª Luísa Tamegão 

8. Curiosidades: A letra “P”… que também nos prendou com esta curiosidade 

(pedimos desculpa por não sabermos o autor do texto) 

9. Anedotas e Receitas que entre todos se destacaram Luís Real, Teresa 

Almeida, Irene Carneiro e M.ª Luísa Tamegão. 

 

 

 

 

 



3 
 

Reflexões e partilhas 

Na terceira idade, quando nos encontramos sós, os dias passam e a solidão é 

cada vez maior, temos que procurar ajuda, como e onde? A resposta é num 

Centro de Dia e eu assim fiz e já lá vão 11 anos. Estou contente, tenho 

acompanhamento especializado das psicólogas DRA Dina e da DRA Jessica, 

tenho aulas de ginástica com a Terapeuta Sandra, temos passeios culturais e de 

lazer, e para mim é muito importante o convívio com as colegas; assim se passa 

o dia, chego a casa cansada, entretanto anoitece, como qualquer coisa, vejo o 

noticiário na TV, vou para cama e amanhã é outro dia. 

Maria Luísa Tamegão 

 

Pensar no passado? Para que se não volta mais?  Pensar no futuro? Não, da 

maneira como o mundo está, assusta! Devemos pensar é no dia-a-dia, não quer 

com isso dizer que não haja dias sombrios, mas se dispusermos a ouvir  uma 

música com os olhos bem fechados, temos a impressão que estamos num 

mundo bom, sem inveja, sem violência, onde  não existe a fome e a injustiça 

social; é tão bom sonhar, mas melhor seria se o sonho tornasse realidade. 

                                                                   Maria Luísa Tamegão 

 

Citações 

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

Garcia Lorca 

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 

 

Provérbios e Pregões 

1) Por mais que o asno se queira fazer cavalo, sempre há-de ficar asno 

2) Se a inveja fosse tinha, muita gente era tinhosa 

3)Quando o sobreiro der baga e a cortiça for ao fundo acabará a má-língua deste 

mundo 
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Sorveteiro:----Olha o gelado, fruta oh chocolate, há baunilha; olha o rajá 

fresquinho, olha o cone sorvete 

As varinas------Óh viva da costa, olha a sardinha, é vivinha da costa! Óh 

freguesa leva um quarteirão, é fresquinha a minha sardinha, tenho chicharro 

lindo, carapau, pescada fina 

Cauteleiro----Olha a sorte grande, amanhã anda á roda, só sai quem joga 

Hortaliceira---Quem quer penca, ó tronchudas, merca nabiças, ó alhos 

Contribuição de M.ª Luisa Tamegão 

Canto da Literatura 

A mulher 

Apaixonada 

Bonita 

Desejada 

Bendita 

Sentimental 

Amorosa 

Temperamental 

E desejosa 

 

Mulher, sinónimo de beleza 

De sensibilidade e paixão 

Tem em si a grandeza 

De um grande coração 

 

Mulher rainha do lar 

Mãe devotada 

Tem tudo para dar 

E nunca pede nada 

 

Mulher formada 

Da costela de Adão 

É devotada  

E nunca diz não 
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Amor de mulher 

Sorriso lindo 

Quem o não quer 

Desista e… vá indo 

 

A mulher que conhecemos 

É tudo que Deus quer 

E ainda, o que não sabemos 

Mas é sempre uma mulher 

 

Mulher que é linda 

Que tem voz e calma 

E que tem mais ainda 

Que é o seu corpo e alma 

Luis Real 

 

MARCHA DO CENTENÁRIO 

  

Letra:Norberto Araújo 

Música: Raúl Ferrão 

Repertório: Amália Rodrigues  

  

Toda a cidade flutua  

No mar da minha canção  

Passeiam na rua 

Pedaços de lua  

Que caem do meu balão  

 

Deixei Lisboa folgar  

Não há mal que me arrefeça  

A rir, a cantar 

Cabeça no ar  

Que eu hoje perco a cabeça  
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Lisboa nasceu, pertinho do céu  

Toda embalada na fé  

Lavou-se no rio, ai ai ai menina  

Foi baptizada na Sé  

Já se fez mulher e hoje o que ela quer  

É trovar e dar ao pé 

Anda em desvario, ai ai ai menina  

Mas que linda que ela é 

 

Dizem que eu velhinha sou  

Há oito séculos nascida  

Nessa é que eu não vou 

Por mim não passou  

Nem a morte nem a vida  

 

Um pajem me fez um fado  

Um vali me leu a sina  

Não ter namorado, 

Nem dor, nem cuidado  

E ficar sempre menina 

Foi escrita em 1947, nas Comemorações do VIII 
Centenário da Tomada de Lisboa, com música de Raúl Ferrão e versos de Norberto de 
Araújo; 

Contribuição de Carolina Lopes 
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A mulher nas ruas de Lisboa 

Rua Florbela Espanca 

Lisboa tem muitas ruas com nome de mulheres que se distinguiram pela sua 

coragem, pois nos séculos passados a mulher tinha que ser submissa às ordens 

dos pais, do marido e das leis superiores. 

Mesmo assim muitas mulheres corajosas conseguiram libertar-se e ficar 

famosas naquilo em que acreditavam e desejavam ser: escritoras, poetisas 

médicas, advogadas, atrizes, fadistas, jornalistas, músicas, bailarinas, 

professoras, locutoras, etc. 

Hoje vou falar de rua Florbela Espanca. 

Fica em Alvalade no chamado Bairro das Caixas. Quando foi aprovado o 

secretariado de Propaganda Nacional em 1933, havia falta de casas sobretudo 

de renda económica. E em 1945 inicia-se a construção deste bairro. 

A Rua Florbela Espanca é uma rua pequena que começa na Rua Fernando 

Pessoa, junto e ao lado de uma escola básica, e com poucas casas. 

Florbela Espanca Conceição Espanca nasceu em Vila Viçosa em 1895 e foi uma 

grande poetisa. Terminou o curso dos liceus em Évora em 1917 bem 

classificada, casou nova mas cedo se divorciou. Resolveu ir para Lisboa estudar 

Direito em 1919. É nessa data que escreve o seu primeiro livro de versos “Livro 

das Mágoas” e, em 1923 escreve o livro “Soror Saudade”. 

Mas o seu valor só foi reconhecido após a sua morte. A maior parte das suas 

obras foi publicada postumamente graças ao valor dado por grandes 

personalidades do seu tempo: António Ferro, Lopes de Mendonça, Fernanda de 

Castro… 

Colaborou em vários jornais e revistas de Lisboa, Porto, Évora e Vila Viçosa. 

Em 1950 em Matosinhos onde viveu o seu segundo casamento, foi colocada em 

sua homenagem uma placa na casa onde morreu e, em 1949 inaugurado um 

monumento em Évora no jardim publico também em sua homenagem. 

Em 1952 publicaram-se Cartas de Florbela Espanca onde a poetisa confessa o 

seu sofrimento pela doença e morte do irmão e dois casamentos frustrados. 

Faleceu em 1930 em Matosinhos, foi transladada em 1964 para Vila Viçosa onde 

foi fundada a Casa Museu Florbela Espanca. 

Irene Carneiro 
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Rosas 

Rosa! ´És a flor mais bela e mais gentil 

Entre as flores que a Natureza encerra; 

Bendito sejas tu, ó mês d’Abril 

Que de rosas inundas toda a terra! 

 

Brancas, vermelhas ou da cor sombria 

Do desespero e do pesar mais fundo, 

Sois símbolos d’amor e d’alegria 

Vós sois a obra-prima deste mundo! 

 

Ao ver-vos tão bonitas, tão mimosas 

Esqueço a minha dor, minha saudade 

Pra só vos contemplar, ó orgulhosas. 

 

Eu abençoo então a Natureza, 

E curvo-me ante vós com humildade 

Ó rainhas da graça e da beleza! 

Florbela Espanca 

 

Passeando por Lisboa… 

Miradouros de Lisboa 

Lisboa é uma cidade cheia de encantos e, sobretudo, miradouros para admirar 

a sua paisagem… 

 

Lisboa linda cidade 
De 7 colinas composta 
É de muitos a beldade 

De que toda a gente gosta 
 

Lisboa dos miradouros 
Cidade em que eu nasci 
Tem muitos admiradores 
Turistas que eu nunca vi. 

 
Os lisboetas são alfacinhas 

Não sei outros nomes, lamento 
Eu sou dos barriguinhas 

Porque nasci em São Bento. 
 

Luis Real 
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         Miradouro da Basílica da Estrela        Miradouro de Santa Catarina 

  

            Miradouro da Torre de Belém             Miradouro de Santa Luzia 

  

        Miradouro da Senhora do Monte      Miradouro do Castelo de São Jorge 

 

Miradouro "Sophia de Mello Breyner Andresen" ex-Miradouro da Graça 

Contribuição de Teresa Correia e Luis Real 
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Castelo de S Jorge - Cronologia: 

48 a.C. - presumível data de construção da primeira fortificação, tendo sido 

concedida a Lisboa a categoria de município romano; 

séc. 10 - reconstrução muçulmana das fortificações, castelo e muralhas, bem 

como da Cerca Moura; 

1147 - D. Afonso Henriques conquista Lisboa;  

c. 1265 - D. Afonso III faz obras de reparação no palácio ou casa de habitação 

do governador; 

c. 1300 - D. Dinis transforma a alcáçova mourisca em Paço Real da Alcáçova; 

 1373 / 1375 - D. Fernando manda construir a Cerca Nova - Cerca Fernandina; 

presumível utilização da Torre de Ulisses a partir deste reinado, até D. Manuel I, 

para nela se guardar os documentos antigos;  

séc. 14 - reinado de D. João I: atulhamento do fosso; colocação do castelo sob 

a protecção de São Jorge;  [...]  

in SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitectónico 

Fernanda Félix 

De acordo com a tradição, São Jorge foi um soldado romano do exército do 

imperador Diocleciano. Na crença católica é um dos santos mais venerados e é 

também imortalizado no conto em que mata o dragão. Reza a lenda que nasceu 

na antiga Capadócia atualmente Turquia e que foi torturado a mando do 

imperador de forma a fazê-lo a desistir da fé cristã. Nunca desistindo da sua fé 

o seu martírio ganhou notoriedade e muitos romanos incluindo a mulher do 

imperador, tomaram a suas dores convertendo-se ao cristianismo. Foi degolado 

a 23 de abril de 303 em Nicomédia na Ásia Menor. 

É considerado padroeiro de Portugal: Pensa-se que os cruzados ingleses que 

ajudaram o rei D. Afonso Henriques a conquistar Lisboa em 1147 terão sido os 

primeiros a trazer a devoção a São Jorge para Portugal. No entanto, só no 

reinado de D. Afonso IV que o uso de “São Jorge!” como grito de batalha se 

tornou regra, substituindo o anterior “Sant‘Iago!” Dom Nuno Álvares Pereira 

considerava São Jorge responsável pela vitória portuguesa na Batalha de 
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Aljubarrota. O rei D. João I era também devoto de São Jorge e foi no seu reinado 

que São Jorge substituiu Santiago como padroeiro de Portugal. 

In Familia Real Portuguesa 

Contribuição de Irene Carneiro 

 

Mercado da Praça da Figueira 

Falar deste mercado lembra-me a minha juventude. 

Eu teria cerca de 16 anos mas ficou na minha memória o típico que era este 

mercado. Os vendedores, a maneira como a mercadoria era exposta, os talhos 

com as peças de carne penduradas como os cabritos e os leitões. Ainda me 

recordo das festas de Santo António, o que se dançava e brincava, enfim, 

memórias… 

Agora a praça está descaracterizada embora lá exista a estátua de D. João I… 

mas não tem a alegria doutros tempos! 

Este mercado foi construído após o terramoto de 1755 que então destruiu o 

então Hospital de Todos os Santos no mesmo local. 

Aquando da construção da estação de metro foram descobertas as ruínas desse 

hospital. 
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Luís Real 

 

Padrão dos Descobrimentos 

O Padrão de Descobrimento localiza-se junto do rio Tejo em Belém; é um 

imponente monumento que evoca a expansão ultramarina portuguesa; tem a 

forma duma caravela, na proa encontra- se o Infante D. Henrique o 

impulsionador das descobertas e de cada lado do monumento estão figuras que 

fizeram história como Vasco da Gama que descobriu o caminho marítimo para a 

India, Pedro Alvares Cabral descobriu Brasil, Fernão Magalhães que fez a 

viagem circunavegação etc, etc... Além dos navegadores encontram-se também 

homens ilustres como Fernão Mendes Pinto, explorador e escritor, autor da obra 

literária “Peregrinação” onde relata as suas viagens pelo oriente, S Francisco 

Xavier, missionário, Afonso de Albuquerque vice - rei da India, Luís de Camões, 

poeta e autor de Os Lusíadas, Pedro Nunes, matemático e muitos mais! Em 

frente do monumento no chão, está uma Rosa dos Ventos com 50 metros de 

diâmetro; o monumento foi concebido pelo escultor Leopoldo de Almeida e pelo 

arquiteto Cottinelli Telmo 

                                                                                      Maria Luísa Tamegão 
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Monumento da Guerra Peninsular 

Todas as vezes que passo pela Rotunda de Entrecampos, olho para o 

Monumento da Guerra Peninsular e fico maravilhada pela grandiosidade; o 

monumento retrata a epopeia e também o sofrimento do povo português durante 

as invasões francesas; ao cimo em bronze, rodeado de várias figuras está uma 

airosa e imponente mulher que representa a Pátria; vê-se também uma águia 

toda assanhada porque lhe arrebataram das garras a bandeira; a águia 

representa a força napoleónica; em baixo em alto-relevo estão esculpidas figuras 

que representam o nosso povo, cansado, assustado, porque onde passavam os 

usurpadores, matavam, violavam saqueavam tudo que viam pela frente; do lado 

oposto, o quadro é mais animador, vê-se o povo a dar luta, puxando um canhão, 

comandado pelo General Silveira que nunca deu trégua ao inimigo; há mais 

figuras, mas para ver minuciosamente seria necessário atravessar a rotunda que 

para a terceira idade não é conveniente; os irmãos José Oliveira escultor e 

Francisco Oliveira arquiteto conseguiram retratar esta guerra cruel e sangrenta. 

              

            

Luisa Tamegão 
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Rua dos Lusíadas 

Edital da Câmara Municipal de Lisboa: 

“A atribuição deste topónimo [Rua dos Lusíadas] prende-se com a 

toponímia do Bairro Novo do Calvário atribuída em 1885, já que a artéria 

paralela a esta se designa Rua Jau e nas imediações existe a Rua Luís de 

Camões.  

O Poema Nacional dos Portugueses representa os feitos 14eroicos do 

povo luso e, como tal, simboliza valores patrióticos que a República 

defende. O patriotismo torna-se, na 1ª República, a essência do sentimento 

nacional. Deste modo, a divisa camoniana “Esta é a ditosa pátria minha 

amada” passa a constituir um dos deveres do português. Por outro lado, 

Camões, autor desta obra grandiosa, torna-se o patrono do novo regime e 

a sua figura tanto de homem como de poeta foi divinizada.” 

                                                                            Data do Edital: 18/11/1910 

Dedicado a El-Rei D. Sebastião, “Os Lusíadas” é um poema épico escrito por Luís 

de Camões, em 10 cantos e 1102 estrofes em oitava rima. O assunto principal é o 

descobrimento do caminho marítimo para a Índia, a primeira viagem de Vasco da Gama. 

Mas a par deste assunto, trata de modo muito engenhoso e artístico, a História de Portugal, 

narrada pelo Capitão Gama ao rei de Melides, desde Viriato até à tom-ada de Ceuta. Os 

seus acontecimentos culminantes são as batalhas de Ourique, Salado e Aljubarrota. Um 

dos episódios mais belos, contado com rara sensibilidade poética, é a história de Inês de 

Castro, a amante do Príncipe Pedro de Portugal.  

No Poema, a deusa Vénus protege maternalmente os Portugueses; as ninfas do mar 

empurram as naus para fora dos lugares perigosos e animam os cansados nautas, depois 

de o repulsivo gigante Adamastor, que tipifica os inimigos dos Portugueses, ter falhado e a 

venerável e inatingível deusa Tétis conduzir Vasco da Gama e os seus companheiros ao 

planalto do conhecimento. A união da beleza divina com a coragem humana produz os 

heróis de Portugal.  

Camões escolheu como assunto para “Os Lusíadas” a conquista dos mares pelos 

Portugueses, e o seu herói é o povo português, «o peito ilustre lusitano». As aventuras do 

herói como homem e como povo são os acontecimentos reais e alegóricos da viagem do 

explorador do Oriente de regresso à Pátria. O que existe de maravilhoso nos incidentes 

narrados é provocado por deuses e deusas, bem conhecidos dos poetas antigos gregos e 

romanos, que Camões leu e estudou em Coimbra, quando aprendeu Artes no Convento de 

Santa Cruz e adquiriu formação em história universal, geografia, astronomia, mitologia 

clássica, literaturas antigas e modernas, poesia erudita e popular; e onde aprendeu a ler 

latim, falar italiano e escrever castelhano. 

Em “Os Lusíadas” os planos alegórico e histórico são atravessados por acção física, 

contada com inflexível vigor e vivida em pormenor. Este talento é natural num homem que 

embora escrevesse em terra firme, tinha passado muitos anos em viagem. Foi soldado e 

marinheiro. Combateu os mouros no Norte de África, onde foi ferido no campo de batalha 

e foi incapacitado. Voltou a alistar-se para procurar a aventura das Índias e aí tornou-se 
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encarregado de um posto de comércio. Acusado de desvio de fundos é metido na prisão 

em Goa, consegue evadir-se e navegar de volta a casa. 

Chega a Lisboa em 1570. Traz com ele Jau, um escravo javanês comprado na Ilha 

Moçambique, e os dez cantos de “Os Lusíadas”, escritos, diz a lenda, numa gruta em 

Macau. Tem apenas uma ambição: editar o Poema. Consegue permissão real para levar 

adiante o seu projecto. É-lhe concedido o imprimatur e numa oficina na Costa do Castelo e 

a obra é editada pela primeira vez em 1572, com uma tiragem de duzentos exemplares. 

Após a publicação, El-Rei D. Sebastião, concede ao Poeta uma pensão anual de 15 

mil réis, ou seja 40 réis por dia, “em respeito aos serviços prestados na Índia e pela 

suficiência que mostrou no livro sobre as coisas de tal lugar”. Vale lembrar que, nesta 

época, um carpinteiro ganhava, em média, 160 réis por dia… Conta-se que o poeta 

sobreviveu juntando estes proventos às esmolas recolhidas pelo escravo javanês – Jau. 

Fernanda Félix 
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“Existe um retrato da época que nos mostra Camões sentado a uma mesa, diante 

d’Os Lusíadas. A cena passa-se em Goa, dentro da prisão. Pelas grades vê-se de cima, o 

mar e uma nau. Nas paredes há estantes com grandes volumes em capas de pergaminho. 

Em cima do catre, ao fundo, rolos de mapas. O Poeta é um homem desempenado, na força 

da vida, de cabelos e olhos aloirados; olha em frente com o único olho, o esquerdo, bem 

aberto; um braço apoiado na mesa, com a mão segurando ostensivamente um miserável 

prato de comida; o outro braço levantado para mostrar na palma da mão uma mancha preta 

que não foi possível identificar. Veste um gibão escuro e amarrotado, com rasgões. A mesa, 

como o resto do mobiliário, é vermelha. Em cima, bem arrumadas, estão as folhas do 

manuscrito e um tinteiro com duas penas de pato. No chão, de lajes claras, o jarro de água 

e os grilhões abertos. Em primeiro plano, debaixo dos pés de Camões e já fora do cárcere, 

dois vultos curvados, que parecem espreitar para dentro. Alguém os cobriu com uma 

mancha de tinta, para os tornar irreconhecíveis: eram, talvez, os autores da desgraça do 

Poeta. A pintura, que tem a data de 1556, pertenceu ao próprio Camões. O pintor era um 

amador; ignorava as regras da perspectiva. Um amigo de Camões, quem sabe se ele 

próprio: a posição do rosto sugere um auto-retrato. De qualquer modo é uma representação 

simbólica e muito teatral, em que o Poeta se mostra como gostava que o vissem: pobre, 

perseguido, mas de cabeça alta, superior à desgraça e aos perseguidores, em atitude de 

desafio. Os livros assinalam a sua condição aristocrática de intelectual.” 

 

In Os Lusíadas de Luís de Camões – Introdução, Notas e Vocabulário 

do Prof. António José Saraiva – Editora Figueirinhas, 1978. 

 
 

Fernanda Félix 
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Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, em Lisboa 

 

"Standing at the entrance to Lisbon harbour, the Monastery of the 
Hieronymites – construction of which began in 1502 – exemplifies 
Portuguese art at its best. The nearby Tower of Belém, built to 
commemorate Vasco da Gama's expedition, is a reminder of the great 
maritime discoveries that laid the foundations of the modern world."1 
 
UNESCO – Nota Justificativa para Inscrição na Lista do Património 
Mundial da Humanidade, em 1983. 

 

Para o viajante que chega por mar, Lisboa, vista assim de longe, ergue-se como uma 
visão, sobressaindo contra o azul do céu, iluminado pelo sol. O espanto do turista começa 
quando o barco se aproxima da barra e, depois de passar o farol do Bugio, lhe aparece a 
Torre de Belém, como um exemplar soberbo da arquitectura militar do século XVI, em estilo 
romano-gótico-mourisco-manuelino.  

A Torre de Belém, vista do exterior, é uma magnífica obra de pedra e é com espanto e 
simpatia que o estrangeiro observa a sua peculiar beleza: "Francisco de Arruda designed the 
pearly-grey chess piece to defend Lisbon’s harbour and nowhere else is the lure of the Atlantic 
more powerful"2. "É renda, e da mais perfeita, no seu delicado trabalho de pedra, que 
branqueja ao longe, dando imediatamente nas vistas a quem vem a bordo dos barcos que 
entram no rio. O interior é igualmente belo, e dos varandins e terraços tem-se uma vista do 
rio e do mar, que não se esquece facilmente"3. 

Este é indubitavelmente um dos mais belos monumentos de Lisboa e uma das mais 
expressivas recordações do poder militar e naval português. Esta maravilha de arquitectura 
foi erigida na "Praia das Lágrimas"4, famosa por ser o ponto de onde os navios partiam mar 
fora para as Grandes Descobertas. Também daqui descolaram, Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral, na grande viagem aérea de Lisboa ao Rio de Janeiro.  

 Foi o Rei D. Manuel I que ordenou a sua construção, tendo ela sido edificada dentro 
do rio, sobre um rochedo de basalto, no local onde D. João II pretendera erguer um forte para 
defesa do porto. A construção foi iniciada em 1515 e terminada seis anos depois. Mais tarde 
as águas do rio recuaram, deixando a Torre definitivamente ligada à margem. Serviu sempre 
de Fortaleza até que, em 1580, as masmorras passaram a servir de prisão política aos 
condenados de elevada categoria social. Depois, durante as Invasões Francesas, foi 
adaptada para poder comportar diversas instalações militares, incluindo paióis de pólvora. 
Finalmente foi restaurada durante o reinado de D. Maria II, em consequência de protestos, 
entre outros, de Almeida Garrett. 

No século XX, em 1940, por ocasião da "Exposição do Mundo Português" em 
consequência das alterações realizadas nas margens do Tejo e na sua área envolvente, 
sofreu obras de restauro tendo sido construído um muro de protecção da sua entrada. Em 
1983, ano da classificação de Património da Humanidade pela UNESCO, foram realizadas 
obras de adaptação para a "XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura", sendo 
colocada uma cúpula acrílica sobre o claustrim e criado um lago artificial em seu redor, para 
que permanecesse dentro de água.  

                                                           
1 "De pé na entrada do porto de Lisboa, o Mosteiro dos Jerónimos - cuja construção se iniciou em 1502 - exemplifica arte 

portuguesa no seu melhor. A vizinha de Torre Belém, construída para comemorar a expedição de Vasco da Gama, é um 

lembrete das grandes descobertas marítimas que lançaram as bases do mundo moderno". [Google Tradutor] 
2 "Francisco de Arruda projectou uma peça de xadrez cor de pérola para defender o porto de Lisboa e em nenhum lugar 

do Atlântico há atracção mais poderosa" .[Google Tradutor] – Portugal Travel Guide - Lonely Planet. 
3 Fernando Pessoa - Lisboa: O que o Turista deve ver.  
4 A branca areia as lágrimas banhavam. "Os Lusíadas", IV, 92. 
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Mesmo engalanada com uma cobertura de plástico e rodeada por um lago artificial 
dentro do Tejo - o Seu Rio - para fingir estar dentro de água, ela foi, durante a "XVII Exposição 
Europeia de Arte, Ciência e Cultura", escolhida para museu de armaria sob a epígrafe de 
Fernando Pessoa de “A mão que ao Ocidente o véu rasgou”. A “vedeta” do núcleo da Torre 
de Belém foi, evidentemente, a armadura de D. Sebastião, vinda expressamente de Espanha.  

Esta é a história da Torre de Belém.   
 

  
 

 

Fernanda Félix 

 

Lisboa de outros tempos 

Aos 2 anos de idade vim morar para o Bairro da Quinta da Calçada que, na altura 

pertencia ao Lumiar. Entretanto os anos passaram e a freguesia passou a ser a 

do Campo Grande. E como as coisas mudaram desde essa altura…! 

O Campo Grande era todo ele campo de cultivo, existiam também umas fábricas 

de tijolo, blocos de cimento e fábricas de tanques… agora tornou-se numa 

grande avenida e chama-se avenida do Brasil, que antigamente tinha o nome de 

Rua Alferes Malheiro. Como fiquei sozinha vim para o centro social paroquial do 

Campo Grande e onde passo as tardes junto das minhas amigas e já passaram 

11 anos mas é onde me sinto muito bem. 

Florinda Ventura 
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Passeio por … cantos do nosso País 

 

        

          

         

    

A Casa de Carlos Relvas 

Carlos Relvas além de fotógrafo, foi político, lavrador e criador de cavalos; filho 

dum rico proprietário nasceu no Palácio de  Outeiro, na vila de Golegã; foi um 

fotógrafo reconhecido internacionalmente.  Na Vila de  Golegã podemos 

visitar   a Casa Museu Carlos Relvas, um verdadeiro estúdio com tetos e paredes 

envidraçadas, onde a luz era gerida por roldanas que levantavam e baixavam as 

cortinas; nas paredes do exterior, há figuras de anjos a segurar máquinas 

fotográficas…                                                                                                                              
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Num passeio que fiz ao Alentejo, tive a curiosidade de conhecer o  monumento 
megalítico situado na freguesia de Guadalupe, no concelho de Évora e portanto 
dirigi-me a uma herdade, a herdade de Almendras,  nunca tinha visto tantos 
menires ou  melhor um cromeleque, o mais importante da Península Ibérica; em 
Trás - os  Montes  no distrito de Bragança, procurei, mas não consegui encontrar 
nenhum; já na Penalva  do Castelo,  num dos passeios do nosso Centro, a guia 
levou-nos a ver uma anta,  diferente das  outras que conheço; com saúde, 
devemos  aproveitar  sempre as oportunidades que a vida nos proporciona para 
conhecer sempre mais e mais 

 

 

Maria Luísa Tamegão 
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A LETRA "P" 

Apenas a língua portuguesa permite escrever isto...       

Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português, pintava portas, paredes, 

portais. Porém, pediu para parar porque preferiu pintar panfletos. Partindo para 

Piracicaba, pintou prateleiras para poder progredir. 

Posteriormente, partiu para Pirapora. Pernoitando, prosseguiu para Paranavaí, 

pois pretendia praticar pinturas para pessoas pobres. Porém, pouco praticou, 

porque Padre Paulo pediu para pintar panelas, porém posteriormente pintou 

pratos para poder pagar promessas. 

Pálido, porém personalizado, preferiu partir para Portugal para pedir permissão 

para Papai para permanecer praticando pinturas, preferindo, portanto, Paris. 

Partindo para Paris, passou pelos Pirinéus, pois pretendia pintá-los. 

Pareciam plácidos, porém, pesaroso, percebeu penhascos pedregosos, 

preferindo pintá-los parcialmente, pois perigosas pedras pareciam precipitar-se 

principalmente pelo Pico, porque pastores passavam pelas picadas para 

pedirem pousada, provocando provavelmente pequenas perfurações, pois, pelo 

passo percorriam, permanentemente, possantes potrancas. Pisando Paris, 

permissão para pintar palácios pomposos, procurando pontos pitorescos, pois, 

para pintar pobreza, precisaria percorrer pontos perigosos, pestilentos, 

perniciosos, preferindo Pedro Paulo precaver-se. 

Profundas privações passou Pedro Paulo. Pensava poder prosseguir pintando, 

porém, pretas previsões passavam pelo pensamento, provocando profundos 

pesares, principalmente por pretender partir prontamente para Portugal. Povo 

previdente! Pensava Pedro Paulo... Preciso partir para Portugal porque pedem 

para prestigiar patrícios, pintando principais portos portugueses. Paris! Paris! 

Proferiu Pedro Paulo. 

Parto, porém penso pintá-la permanentemente, pois pretendo progredir. Pisando 

Portugal, Pedro Paulo procurou pelos pais, porém, Papai Procópio partira para 

Província. Pedindo provisões, partiu prontamente, pois precisava pedir 

permissão para Papai Procópio para prosseguir praticando pinturas. 

Profundamente pálido, perfez percurso percorrido pelo pai. Pedindo permissão, 

penetrou pelo portão principal. Porém, Papai Procópio puxando-o pelo pescoço 

proferiu: Pediste permissão para praticar pintura, porém, praticando, pintas pior. 

Primo Pinduca pintou perfeitamente prima Petúnia. Porque pintas porcarias? 

Papai proferiu Pedro Paulo, pinto porque permitiste, porém, preferindo, poderei 

procurar profissão própria para poder provar perseverança, pois pretendo 

permanecer por Portugal. 

Pegando Pedro Paulo pelo pulso, penetrou pelo patamar, procurando pelos 

pertences, partiu prontamente, pois pretendia pôr Pedro Paulo para praticar 

profissão perfeita: pedreiro! Passando pela ponte precisaram pescar para 

poderem prosseguir peregrinando. 
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Primeiro, pegaram peixes pequenos, porém, passando pouco prazo, pegaram 

pacus, piaparas, pirarucus. Partindo pela picada próxima, pois pretendiam 

pernoitar pertinho, para procurar primo Péricles primeiro. Pisando por pedras 

pontudas, Papai Procópio procurou Péricles, primo próximo, pedreiro profissional 

perfeito. 

Poucas palavras proferiram, porém prometeu pagar pequena parcela para 

Péricles profissionalizar Pedro Paulo. Primeiramente Pedro Paulo pegava 

pedras, porém, Péricles pediu-lhe para pintar prédios, pois precisava pagar 

pintores práticos. Particularmente Pedro Paulo preferia pintar prédios. Pereceu 

pintando prédios para Péricles, pois precipitou-se pelas paredes pintadas. Pobre 

Pedro Paulo. Pereceu pintando... 

Permita-me, pois, pedir perdão pela paciência, pois pretendo parar para pensar... 

Para parar preciso pensar. Pensei. Portanto, pronto pararei. 

Contribuição de Luisa Tamegão 

 

Anedotas 

Num hotel 

--- Os lençóis desta cama não estão lavados 

_Como assim? respondeu o criado- Até agora ainda ninguém se queixou, e olhe 

que tem dormido muita gente neles 

 

Receitas 

Bolos de Bacalhau em Trás-os-Montes e Pastéis de Bacalhau em Lisboa 

0,5g de bacalhau, 0,5g de batatas, 3 ovos inteiros, 1 cabola média picada, 1 

ramo de salsa picada. 

Cozer as batatas e o bacalhau. Passar as batatas pelo passe-vite ou amassá-

las com um garfo. Limpar o bacalhau retirando a pele e as espinhas. Abrir um 

pano de cozinha e colocar o bacalhau no meio; juntar as 4 pontas e com a mão 

desfazê-lo até ficar bem desfeito. 

Colocar as batatas numa taça, o bacalhau, os ovos inteiros e a salsa picada. 

Amassar tudo muito bem. Formar bolinhos com a ajuda de 2 colheres de sopa. 

Fritar em óleo bem quente. 

Irene Carneiro 

(receita partilhada por 4 gerações) 
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Favas guisadas com enchidos 

Refogar cebola. Alho, louro e azeite a gosto, coentros picados e salsa. 

Juntar o entrecosto, toucinho, chouriço e morcela ou outros enchidos a gosto. 
Se gostar de chouriço preto deixá-lo para o fim. Juntar pouco depois o vinho tinto 
e deixa-se cozer os enchidos. 

Quando estiver cozido juntam-se as favas e acrescenta-se mais vinho se 
necessário, um ramo de coentros e salsa e/ou hortelã. 

Teresa Almeida 

 

Bolo de Amêndoa 

Para a massa: 135g de amêndoa moída, 4 ovos e 100g de açúcar. 

Bater os ovos com o açúcar até obter um batido volumoso. Misturar a amêndoa 
e verter o preparado numa forma redonda untada com manteiga e forrada com 
papel vegetal. Levar ao forno a 180º por 15 minutos. 

Deixar arrefecer e desenformar. Barrar este com o doce que mais gostar: de 
ovos, de frutas, natas, etc. 

Repita a massa mais duas vezes para sobrepor e barre sempre cada camada a 
gosto. Finalizar com frutos exóticos. A forma não poderá ter menos de 26 cm de 
diâmetro. 

Luís Real 


