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Nota de abertura 

…E mais uma vez fomos pesquisar, relembrar e partilhar… esta edição do Jornal 

Desafio Sénior é dedicada à linda cidade do Porto. 

Esperamos que encontre e reencontre “cantos “ desta vez da cidade Invicta, 

capital do Norte 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: e todos estes momentos foram realizados com a ajuda de M.ª 

Luísa Tamegão, que nos ajudou desde o início a apresentar a linda cidade com 

a ajuda de Luíz Real 

3. O Canto da Literatura: com poemas de Luís Real (A Família e Felicidade), 

e a letra da música de Porto Sentido pesquisada por M.ª Luisa Tamegão e 

Carolina Lopes, assim como um poema do incomparável Fernando Pessoa… 

4. A mulher nas ruas de Lisboa: Trabalho de pesquisa realizado por Irene 

Carneiro 

5. Passeando pelo Porto… 

5.1. Café Majestic… com a ajuda de Teresa Correia e M.ª Luísa Tamegão 

5.2. Torre dos Clérigos… trabalho composto por Teresa Correia 

5.3. Os Barcos Rebelo… e a curiosidade insaciável de M.ª Luísa Tamegão 

5.4. O Palácio de Cristal… com a pesquisa de Suzete Pinto 

5.5. A Igreja de São Francisco… também com a ajuda de Irene Carneiro 

5.6. As Pontes do Rio Douro … e o trabalho de Fernanda Félix… 

5.7. A Tragédia da Ponte das Barcas… contada por Luíz Real 

5.8. Palácio da Bolsa… com a nota de M.ª Luísa Tamegão que também nos 

presenteou com a… 

5.9. Livraria Lello 

6. Uma aventura na cidade do Porto há 40 anos… vivida por Florinda 

Ventura 

7. Anedotas e Receitas que entre todos se destacaram Luís Real e M.ª Luísa 

Tamegão 
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Momento de Reflexão… 

Não há ninguém  nesse mundo que não tivesse tido uma grande dor, como 

por  exemplo ter um filho dado como morto, um ente querido acamado durante 

anos e por fim, a morte inesperada dum grande amigo! Quem passou por isso, 

tem a certeza absoluta que o ser humano é forte, muito forte e que a vida, apesar 

de tudo, vale a pena ser vivida, é uma dádiva de Deus! 

M.ª Luisa Tamegão 

Saber que nos momentos tristes da nossa vida, há sempre quem nos apoie. 

Presenciar a boa harmonia na família, escutar uma boa música e dançar, lembrar 

os momentos felizes da nossa juventude, ouvir da boca dum amigo, que não há 

ninguém mais nosso amigo no mundo que ele. 

O convívio das colegas todos os dias faz-nos sentir vivas, sem esses momentos 

a vida não teria significado. 

 

M.ª Luísa Tamegão 
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Canto da Literatura 

 

Porto Sentido 

Carlos Tê / Rui Veloso 

Quem vem e atravessa o rio 
Junto à serra do pilar 
Vê um velho casario 

Que se estende até ao mar 
 

Quem te vê ao vir da ponte 
És cascata sanjoanina 

Erigida sobre um monte 
No meio da neblina 

 
Por ruelas e calçadas 

Da ribeira até à foz 
Por pedras sujas e gastas 
E lampiões tristes e sós 

 

Esse teu ar grave e sério 
Num rosto de cantaria 

Que nos oculta o mistério 
Dessa luz bela e sombria 

 
Ver-te assim abandonado 
Nesse timbre pardacento 
Nesse teu jeito fechado 

De quem moi um sentimento 
 

E é sempre a primeira vez 
Em cada regresso a casa 

Rever-te nessa altivez 
De milhafre ferido na asa 

Contribuição de M.ª Luisa Tamegão 

 

Arquivo Pessoa http://arquivopessoa.net/textos/2201 

Álvaro de Campos 

Dobrada À Moda Do Porto 

Um dia, num restaurante, fora do espaço e do tempo, 

Serviram-me o amor como dobrada fria. 

Disse delicadamente ao missionário da cozinha 

Que a preferia quente, 

Que a dobrada (e era à moda do Porto) nunca se come fria. 

Impacientaram-se comigo. 

Nunca se pode ter razão, nem num restaurante. 

Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta, 

E vim passear para toda a rua. 

Quem sabe o que isto quer dizer? 

Eu não sei, e foi comigo… 

(Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim, 

Particular ou público, ou do vizinho. 
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Sei muito bem que brincarmos era o dono dele. 

E que a tristeza é de hoje). 

Sei isso muitas vezes, 

Mas, se eu pedi amor, porque é que me trouxeram 

Dobrada à moda do Porto fria? 

Não é prato que se possa comer frio, 

Mas trouxeram-mo frio. 

Não me queixei, mas estava frio, 

Nunca se pode comer frio, mas veio frio. 

s. d. 

Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1944 (imp. 1993): 310 

Contribuição de Fernanda Félix 

 

A Família 

Família é  
Amizade 
Muita fé 
Paixão 

Solidariedade 
Coração 

Filhos e pais 
Tios e sobrinhos 

Todos iguais 
Vivem nos ninhos 

Dos ancestrais 
 

Família tem gerações 
Avós, bisavós e netos 
Têm grandes corações 

Mas, alguns são mesmo “betos” 

Mesmo pobres ou “lordes” 
A família é um pilar 

Juntam-se os mais fortes 
Para dos mais fracos cuidar 

 

Desde os tempos antigos 
Que as famílias são assim 
Alguns são muito amigos 
Outros, assim…assim… 

 

O amor também tem lugar 
Dentro do dia-a-dia 

Quando se tem tudo para dar 
Recordem José e Maria 

Quando há falta de sorte 
Também na família há luto 
E assim choramos a morte 
Mas no mundo não é tudo 

Luíz Real 
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Felicidade 

Felicidade, nome de mulher 
Mas também é alegria 

E a mulher faz o que quer 
Assim o meu pai dizia 

A felicidade nota-se no rosto 
Resultado da satisfação 
Quem a sente, por gosto 

Dá graças ao coração 
 

Felicidade pela sorte 
De ter uma amizade 

Com a mulher que goste 
E com toda a liberdade 

 

Felicidade é também  
A alegria de viver 

E a todos fazer o bem 
Sem ter nada que dizer 

Ganhar a felicidade 
É o desejo de todos 

Não precisa ter saudade 
Para sentir a rodos 

 

Felicidade partilhada 
É um sentido geral 

Não é preciso fazer nada 
Nem ninguém levar a mal 

Por fim a felicidade 
É o que sinto em mim 

Quando, na minha idade 
Consigo escrever assim. 

Luíz Real 
 

 

Vamos passear pelo Porto… 

Porto é a segunda cidade de Portugal, é conhecida por cidade Invicta; foi 

nomeada como Património Mundial de Unesco pelo seu centro histórico e 

turístico, como a Torre dos Clérigos, o Coliseu, a Sé, o Museu de Soares dos 

Reis, o Solar do vinho do Porto, Palácio de Cristal, Fundação Serralves, Castelo 

de Queijo, Palácio da Bolsa, Casa da Música, Livraria Lello, o luxuoso café 

Magestic de autoria do arquiteto José Queiroz, com a sua decoração Arte Nova 

frequentado por personalidade da vida cultural e artístico da cidade. 

M.ª Luisa Tamegão 

 

Sabendo que a cidade do Porto tem o adjetivo de “invicta” procurei saber 

porquê… 

Então consultei arquivos históricos e fiquei a saber que a cidade do Porto foi 

fundamental na defesa dos ideais liberalistas nas batalhas do século XIX. 

Defendeu-se das tropas miguelistas e evitou a tomada da cidade na guerra civil 

de 1832-34, que ficou na histórica como o cerco do Porto. 

No final desta guerra, D. Maria II, reconhecendo a coragem do povo do Porto, 

outorgou à cidade o título de "Invicta" ou seja, em bom português, invencível. 

Luíz Real 
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Café Majestic 

O Majestic é um café histórico, localizado na Rua de Santa Catarina, na cidade 

do Porto, em Portugal. 

A sua relevância advém tanto da ambiência cultural que o envolve, 

nomeadamente a tradição do café tertúlia, onde se encontravam várias 

personalidades da vida cultural e artística da cidade, como também da sua 

arquitectura de identidade Arte Nova. Em 2011, foi considerado o sexto café mais 

bonito do mundo. 

O Café Magestic é o maior e o mais luxuoso do País; começando pela fachada, 

e acabando no seu interior; é dum gosto requintado e duma beleza ímpar, 

mesmo da Belle Epoque, frequentado por artistas e intelectuais como Teixeira 

de Pascoais, José Régio, Leonardo Coimbra etc, etc Não deixaram de assinar o 

livro de honra: Mário Soares, Jorge Sampaio, e Cavaco Silva; umas das 

cerimónias de despedida de Macau no fim da administração portuguesa teve 

lugar no Magestic com a presença do Embaixador da China em Portugal 

O Café Majestic de traça ideada pelo arquiteto João Queirós, inspirada na obra 

do mestre Marques da Silva, permanece ainda hoje como um dos mais belos e 

representativos exemplares de Arte Nova na cidade do Porto. O edifício, 

fundeado em 1916 no ângulo formado pelas ruas de Santa Catarina e Passos 

Manuel, previa, na memória descritiva da sua reconstrução, a existência de 

"estabelecimentos virados para a rua pedonal." 

A imponente fachada em mármore, adornada com aspetos vegetalistas de 

formas sinuosas, reflete o bom estilo decorativo da altura. Um trio de elegantes 

colunas marca a frontaria, limitada por uma secção retangular, rasgada em vidro. 

No topo um frontão coroa a composição com as iniciais do Majestic. Ladeiam-no 

duas representações de crianças que, divertidas, convidam o transeunte a 

entrar. 

Dentro do estabelecimento, de planta retangular, reina a linguagem Arte Nova. 

A simetria curvilínea das molduras em madeira e os pormenores decorativos 

cativam a observação. Grandes espelhos riscados pela idade, intercalados por 

candeeiros em metal trabalhado, delimitam as paredes num inteligente jogo ótico 

de amplitude, que lhe dá uma dimensão maior que a real. 

                                                            Maria LuísaTamegão e Teresa Correia 



8 
 

       

       

 

Torre dos Clérigos 

A Torre dos Clérigos é uma torre sineira que faz parte da Igreja dos Clérigos e 

está situada na cidade do Porto, Portugal. É um monumento considerado por 

muitos, o ex-libris da cidade do Porto. 

A torre foi construída entre 1754 e 1763 com projeto do italiano Nicolau Nasoni 

sob encomenda de Dom Jerónimo de Távora Noronha Leme e Cernache a 

pedido da Irmandade dos Clérigos Pobres. O seu arquiteto, Nicolau Nasoni, 

contribuiu durante muitos anos para a construção da grande torre dos clérigos 

sem receber nada em troca e só alguns anos depois isso aconteceu. 

Está classificada pelo IPPAR como Monumento Nacional desde 1910. 

A torre, se bem que mais considerada pelos habitantes do Porto, foi a última 

construção do conjunto dos Clérigos, dos quais fazem parte a igreja e uma 

enfermaria. Foi iniciada em 1754, tendo em conta o aproveito do terreno que 

sobrara para a instalação da enfermaria dos Clérigos. O projeto inicial de Nasoni 

previa a construção de duas torres, e não apenas de uma. A torre é decorada 

segundo o estilo barroco, com esculturas de santos, fogaréus, cornijas bem 

acentuadas e balaustradas. 

Tem seis andares e 75 metros de altura, que se sobem por uma escada em 

espiral com 240 degraus. Era, na altura da sua construção, o edifício mais alto 

de Portugal. 

No primeiro andar apresenta uma porta encimada pela imagem de São Paulo, 

tendo por debaixo, inserido num medalhão, um texto de São Paulo, na Carta aos 
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Romanos. A espessura das paredes do primeiro andar, em granito, chega a 

atingir os dois metros. Destacam-se as janelas abalaustradas do último andar, 

mais comprimido e decorado, e os quatro mostradores de relógio. 

Os materiais utilizados na construção da Torre dos Clérigos foram, 

principalmente, o granito e o mármore. 

 

Teresa Correia 

Os Barcos Rebelo 

O histórico barco Rabelo é uma embarcação típica do Rio Douro; usado para o 

transporte das pipas do Vinho do Porto do Douro; tem cerca de 13 a 23 metros 

de comprimento e com o fundo chato; foi assim concebido, para poder navegar 

nas águas turbulentas do rio e também para navegar por entre os socalcos onde 

crescem as vinhas Hoje em dia os Barcos Rabelos estão adaptados, para 

poderem transportar milhares de turistas, que navegam a região; vão pelo Douro 

acima por entre as margens com uma vista deslumbrante ou então navegam por 

entre cidades do Porto e Vila Nova de Gaia até Barça d'Alva; resumindo, por toda 

a zona vinhateira 

                                                                                           M.ª Luísa Tamegão 



10 
 

  

 

 

Palácio de Cristal 

“A última vez que fui ao Porto, foi no ano de 2000. Uma das construções que 

mais gostei foi o Palácio de Cristal. 

Pude constatar que o edifício foi inaugurado em 1865 pelo Rei D. Luís, onde se 

realizou a 1ª Exposição Internacional do Porto, organizada pela então 

Associação Industrial Portuense, hoje Associação Empresarial de Portugal. A 

Exposição Industrial, para além de contar com a visita oficial do rei D. Luís, de 

Dona Maria Pia e do príncipe herdeiro, contou ainda com 3.139 expositores, dos 

quais 499 franceses, 265 alemães, 107 britânicos, 89 belgas, 62 brasileiros, 24 

espanhóis, 16 dinamarqueses e ainda representantes da Rússia, Holanda, 

Turquia, Estados Unidos e Japão. Mais tarde, em 1951 o edifício foi demolido 

dando lugar ao Pavilhão dos Desportos, hoje Pavilhão Rosa Mota. 

O Palácio de Cristal, da autoria do arquitecto inglês Thomas Dillen Jones, foi 

construído em granito, ferro e vidro, tendo o Crystal Palace londrino por modelo. 

Media 150 metros de comprimento por 72 metros de largura e era dividido em 

três naves. 

Ao longo dos seus 86 anos de existência, o Palácio de Cristal acolheu muitas 

outras exposições, destacando-se a exposição das rosas, foi ainda um 

importante espaço de cultura, contendo um órgão de tubos que era dos maiores 

do mundo. Foi neste palácio que se realizaram importantes concertos do 

compositor Viana da Mota ou da virtuosa violoncelista Guilhermina Suggia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viana_da_Mota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilhermina_Suggia
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Suzete Pinto 

 

Igreja de São Francisco 

A Igreja de São Francisco é uma igreja gótica da cidade do Porto, situada na 

freguesia de São Nicolau em pleno Centro histórico do Porto. A construção 

iniciou-se no século XIV como parte de um convento Franciscano. É notável pelo 

seu conjunto de talha dourada barroca do século XVIII. Anexa à sua entrada 

frontal, situa-se a Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco. 

A chegada dos frades franciscanos à cidade do Porto aconteceu praticamente 

ao mesmo tempo que o estabelecimento da ordem nas cidades mais populosas 

do Sul do país (Lisboa e Santarém), estando a sua presença na cidade da foz 

do Douro testemunhada logo em 1223. A construção da sua igreja iniciou-se, ao 

que tudo indica, em 1244, mas as resistências por parte das autoridades 

religiosas tradicionais da cidade e a eventual falta de apoio financeiro, 

determinaram que as obras se tivessem arrastado por todo o século XIII e que o 

resultado final tenha sido um templo modesto, de dimensões reduzidas e, muito 

provavelmente, de uma só nave. 

No reinado de D. Fernando, monarca que concedeu particular protecção aos 

franciscanos, procedeu-se à construção do templo que hoje subsiste. As obras 

iniciaram-se já no ano da morte do rei, em 1383, e prolongaram-se pelos 

primeiros anos do século XIV, entrando, muito provavelmente, pela segunda 

década. 



12 
 

Durante o reinado de D. João I foi realizada uma pintura mural referente à 

Senhora da Rosa, atribuída a António Florentim, uma das mais antigas pinturas 

murais intactas no país. 

A principal campanha artística foi levada a cabo na primeira metade do século 

XVIII, quando a maior parte das superfícies interiores, incluindo paredes, 

colunas, capelas laterais e telhado, foram revestidas com talha dourada barroca. 

Em 1910 é classificada como Monumento Nacional. 

 

A fachada principal da igreja contém uma rosácea gótica, ricamente elaborada e 

decorada. É a única decoração original sobrevivente, sendo o portal um trabalho 

barroco organizado em dois níveis, onde uma estátua de São Francisco de Assis 

é suportada por colunas salomónicas. 

A igreja possui três naves com cinco tramos, sendo a nave principal maior em 

relação às laterais. O lado nascente possui um transepto e uma ábside com três 

capelas. O cruzeiro é iluminado através das janelas monumentais dos braços do 

transepto e da capela-mor, assim como por uma rosácea de pequena dimensão 

sobre a capela-mor com traceria em forma de pentagrama. 

No interior são visíveis os retábulos, colunas e revestimento das abóbadas em 

talha dourada. 

No início do século XVIII, todo o interior sofre uma remodelação profunda através 

da construção dos principais retábulos de talha dourada, que caracterizam o 

interior que pode ser hoje observado. A maioria destas intervenções substituiu 

retábulos dos séculos anteriores. 
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Irene Carneiro 

 

Pontes do Rio Douro na travessia entre o Porto e Vila Nova de Gaia 

 

"Todos os rios tem lugar para uma ponte." 

Engenheiro Edgar Cardoso  

 

Ao longo dos séculos as populações ribeirinhas do Porto e Vila Nova de Gaia 

terão tido a necessidade e o desejo de comunicar entre si, de trocar bens e 

serviços. O atravessamento, como em toda a parte, fazia-se em barcos e 

jangadas, havendo desde sempre "o sonho" de construir uma ponte entre as 

margens do Douro. 

A primeira referência, segura, da construção uma "ponte" na travessia, é de 

Fernão Lopes que relata ter el-rei D. Fernando mandado fazer uma ponte de 

barcas para passar com o seu exército. Tratava-se de uma urgência pois havia 

de acudir a Guimarães cercada pelos castelhanos. Terão sido usadas 

embarcações de pesca e de transporte de mercadorias que, passada a urgência, 

retomaram a sua faina habitual. 
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Só quatro séculos depois é que se inaugura uma ponte expressamente 

construída como tal, a Ponte das Barcas. Era composta por vinte barcaças 

justapostas lado a lado, ancoradas ao fundo do rio, sobre as quais corria 

superiormente um estrado para permitir a passagem de pessoas, bestas e 

carros. Era a primeira ponte de "carácter permanente", que só em épocas de 

cheia era desmontada, para atender as exigências de escoamento do caudal do 

rio Douro. Todavia, não foi o regime fluvial que destruiu a obra ao fim de três 

anos de serviço, foram os franceses que a incendiaram no decurso da Guerra 

Peninsular, para impedir a passagem das tropas anglo-lusas para Sul. 

Depois de três anos a passar regularmente a "pé enxuto" sobre o Douro, a 

população ribeirinha, inconformada por não dispor de uma ponte na travessia, 

impôs a reconstrução da passagem. Foi então construída a Ponte Pênsil – D. 

Maria II, a primeira ponte permanente na travessia. Também foi efémera, pois 

após entrada em serviço havia suspeitas quanto à sua segurança, devido a 

oscilações apreciáveis, de tal modo que o povo dizia que "termia como varas 

verdes" durante a travessia de peões. Alertadas para o facto, as autoridades 

régias, para desvanecer todas as dúvidas quanto à segurança, mandaram 

proceder a provas de teste que, embora se tenham revelado satisfatórias, não 

impediram que fosse lançado um concurso para a construção de uma nova 

ponte, onde era exigido que tivesse obrigatoriamente dois tabuleiros, que 

serviriam para ligar as partes ribeirinha e superior do Porto e de Vila Nova de 

Gaia, para aproveitar a peculiar topografia das margens do Douro.  

Surge, então a Ponte Luíz I, cuja estrutura, verdadeira "filigrana de ferro", passou 

a ser, juntamente com a Torre dos Clérigos, o ex-libris por excelência do Porto. 

No piso superior, após a inauguração, usava-se o “Americano”, carro de 

passageiros puxado por mulas como transporte público, que foi substituído anos 

mais tarde pelos eléctricos amarelos. Posteriormente também estes foram 

removidos passando a circular, além dos automóveis, “trolleybuses”e autocarros. 

No início do século XXI, o trânsito do tabuleiro superior foi encerrado, para 

utilização exclusiva da ponte pelo Metro do Porto. O piso inferior é utilizado para 

circulação automóvel e de peões.  

Quatro anos antes da ponte D. Luís, tinha sido construída a Ponte Maria Pia, da 

autoria do engenheiro Gustavo Eiffel, considerada, no tempo presente, pelo 

jornal The Guardian, como uma das 10 mais belas do mundo. Foi a primeira 

infraestrutura ferroviária unir as duas margens do rio Douro. A sua conclusão 

permitiu a ligação ferroviária entre o Sul e o Norte e a ligação tão esperada com 

as linhas férreas do Minho e do Douro. No último quartel do século XX a velha 

ponte centenária já não respondia de forma satisfatória às necessidades. Dotada 

de uma só linha, obrigava à passagem de um comboio de cada vez, a uma 

velocidade que não podia ultrapassar os 20 km/h e com cargas limitadas. Foi 

então prevista a sua substituição tendo, depois disso, ficado sem uso e ao 

abandono até à actualidade. 

Como alternativa à velha ponte ferroviária foi construída a Ponte de São João, 

projectada pelo engenheiro Edgar Cardoso, de acordo com a solicitação da 
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companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, que pretendia que a nova 

travessia fosse realizada por uma "ponte de via dupla e de traça semelhante" à 

Ponte da Arrábida, obra-prima da engenharia de pontes, também da autoria do 

Professor, e que constituiu a primeira grande ponte sobre o rio Douro 

integralmente concebida, projectada e construída por técnicos portugueses, e 

que representa um dos mais significativos monumentos da engenharia 

portuguesa do século XX.  

Finalmente, para fazer face ao enorme aumento do tráfego automóvel, devido à 

pressão urbanística na duas margens do Douro, foi construída a Ponte do Freixo, 

para minimizar os congestionamentos ao trânsito vividos nas cidades do Porto e 

Vila Nova de Gaia e a Ponte Infante D. Henrique, construída para substituir o 

tabuleiro superior da Ponte D. Luís, adaptado para a travessia do metropolitano 

de superfície.  
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                                               Fernanda Félix 

 

Tragédia da Ponte das Barcas 

Esta ponte, construída no rio Douro, com cerca de vinte barcas que suportavam 

um estrado de madeira e que ligava as duas margens, foi o local de uma grande 

catástrofe. 

Durante a segunda invasão francesa, comandada pelo marechal Soult em 29 de 

março de 1809, as tropas francesas invadiram de forma inesperada a cidade do 

Porto. 

Então, a população muito assustada para fugir da cidade, tentou atravessar a 

referida ponte que cedeu ao aglomerado de pessoas arrastando-as para o rio. 

Os próprios soldados franceses que os perseguiam tentaram salvar os que 

puderam. 

Calcula-se que tenham desaparecido mais de 4 mil habitantes. 

Luíz Real 
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Palácio da Bolsa 

Considerado um dos mais belos edifícios da cidade do Porto; nele tem decorrido 

acontecimentos importantes, tanto políticos, sociais, como culturais; localiza-se 

em pleno Centro. Histórico do Porto com uma vista maravilhosa sobre o Rio 

Douro; projetado por Joaquim Costa Lima, em 1842; este edifício tem uma 

variedade de estilo, desde arquitetura neoclássico a cultura árabe e com certa 

influência inglesa: o mais notório é o salão Árabe, que se tem destacado nas 

comemorações em honra dos Chefes de Estado, quando das suas visitas á 

Cidade do Porto e também visitas de altas personagens nacionais e 

estrangeiras. 

 

                                                                         

   

 

M.ª Luísa Tamegão 
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Livraria Lello 

A livraria Lello e Irmãos é considerado um ex libris do Porto e foi eleito a terceira 

mais bela do mundo; tem a fachada em Arte Nova, o seu interior é em madeira 

talhada, tetos ornamentados, colunas douradas e uma suntuosa escadaria 

iluminada por uma claraboia de vidro colorido, uma beleza ímpar! A livraria tem 

mais de 100 mil livros em várias línguas e livros traduzidos de português para 

inglês A livraria tem um ambiente acolhedor e um espaço aberto aos amantes 

da leitura e da beleza! 

                                      Maria Luísa Tamegão 
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Uma aventura na cidade do Porto há 40 anos… 

Há 40 anos atrás fui visitar a cidade do Porto. Era um fim-de-semana, eu e a 

minha família, marido e dois filhos e outros amigos, levamos uma canadiana e 

acampamos ao pé de um jardim. Aí fizemos as refeições e dormimos. 

De manhã, quando nos levantamos, fomos pedir água aos bombeiros ali ao pé, 

que nos receberam muito bem e nos deixaram usar as instalações para os 

banhos da manhã. 

Depois de comermos, fomos visitar a cidade… eram ruas muito estreitas, era 

tudo cinzento, frio e escuro… não tornei a lá ir. 

Agora o Porto deve estar mudado e muito mais bonito. 

Isto foi há 40 anos e foi uma verdadeira aventura na minha vida. 

Florinda Ventura 

A mulher nas ruas de Lisboa (Porto) 

Guilhermina Suggia 

Esta grande e famosa senhora da música nasceu na cidade do Porto em 1888 e 

nesta cidade morreu em 1950. 

De ascendência italiana, muito cedo começou a aprender musica com o seu pai. 

Aos 7 anos estreou-se em público no Clube de Matosinhos e aos 13, integrou 

como violoncelista, o quarteto de Moreira de Sá de música de câmara do Orfeão 

Portuense. 

Devido aos seus grandes êxitos foi convidada pelos reis de Portugal para tocar 

no Palácio Real. A rainha D. Amélia gostou tanto da sua exibição, que obteve 

para ela uma bolsa de estudo para estudar no estrangeiro, e, em 1901 parte para 

a Alemanha a fim de se aperfeiçoar com o professor Klengel. De tal maneira o 

fez que aos 17 anos atuou com bastante êxito em Leipzig numa das salas mais 

famosas do país, no concerto de Wolkman sob a direção do maestro Artur 

Nikisch. 

Entretanto, percorreu todas as capitais da Europa com grandes triunfos e muita 

fama. Casou-se com o violoncelista espanhol Pablo Casals, de quem veio a 

divorciar-se. 

A Inglaterra era o seu país preferido. Aqui gozava de grande prestígio, de tal 

maneira que, na Tate Gallery, figura um retrato seu feito em 1923 por Augusto 

John. 

Quando a 1ª Grande Guerra acabou, regressou a Portugal à sua terra natal, a 

cidade do Porto. 

Casou com o Dr. Carteado Mena. Deu grandes concertos memoráveis tanto no 

Porto como em Lisboa, a solo ou acompanhada por grandes orquestras dirigidas 

por grandes maestros. 
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Em 1943 tocou no teatro de S. Carlos acompanhada pela Orquestra Nacional 

dirigida pelo maestroSir Malcom Sargent. 

Foi convidada para vários recitais em Londres, o último dos quais foi no famoso 

Albert Hall em 1948 onde assistiu a Família Real. 

Mas o maior êxito da sua carreira foi em 1949 no famoso festival de Edimburgo 

com a Orquestra escocesa da BBC. 

Mas a doença de que sofria, venceu e veio a falecer no Porto em 1950. 

Legou os seus 3 violinos (um Stradivarius) à Royal Academy of Music de Londres 

e ao Conservatório de Lisboa e Porto, para serem criados prémios anuais aos 

melhores intérpretes de violoncelo. 

O Porto distinguiu a sua triunfal carreira artística com a medalha de Ouro da 

Cidade em 1938, o Governo Português com a Comenda da Ordem de Cristo e 

da Ordem de Santiago em 1944. No jardim da Conservatória de Música do Porto 

existe um busto seu em bronze, de Leopoldo de Almeida, erigido em 1953 pela 

Câmara Municipal do Porto. 

Em Lisboa existe uma rua na freguesia de Alvalade com o nome de Guilhermina 

Suggia. 

Irene Carneiro 

ANEDOTAS 

Dois amigos conversam:  

- Sabes como os canibais chamam aos paraquedistas? 

-Não 

- Toucinho-do-céu! 

- Sabes o que é que a chávena diz à colher? 

 -Não... 

 -Toca a mexer! 

-Porque é que uma zebra gosta de filmes antigos? 

-Eu sei lá! 

-Porque são a preto e branco. 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

                                                           Anedotas tiradas do grande livro do Zê 

Contribuição de Luisa Tamegão 
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Canto dos Sabores 

Bacalhau à Zé Pipo 

Para 4 pessoas 

4 postas de bacalhau1 litro de leite, 2 cebolas médias, 4  colheres de azeite,  

uma folha de louro, sal , pimenta,  uma  tigela de maionese, 750 g de batatas em 

puré e azeitonas pretas; 

Depois de demorado o bacalhau e em postas leva-se a cozer com o leite; 

entretanto, picam-se as cebolas, levam-se a estalar com o azeite, o louro, sal e 

pimenta e um pouco de leite de cozer o bacalhau. A cebola deve ficar branca e 

macia; depois do bacalhau escorrido e cozido coloca-se num recipiente de barro 

deita-se a cebola sobre as postas de bacalhau, que depois se cobrem 

completamente com a maionese Contorna-se com puré de batata e vai ao forno 

a gratinar, enfeita- se com azeitona 

       Receita duma célebre casa de pasto que existiu no Porto, cujo proprietário 

era Zé do Pipo. 

M.ª Luísa Tamegão 

Tigelada 

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

Envolvem-se os ingredientes com cuidado, muito bem. 

Depois de tudo misturado, verte-se para uma forma de barro e leva-se ao forno 

durante 30 minutos a 200º.  

Nota: não esquecer de pré-aquecer o forno. 

Luíz Real 


