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Nota de abertura 

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

Desafio Sénior é dedicada às Mulheres que fizeram História. 

Esperamos que gostem desta edição e de todo o trabalho de pesquisa que revela 

não só interesse e curiosidade constante como boa disposição em todas as 

idades. 

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. Citações: e todos estes momentos foram realizados com a ajuda de M.ª 

Luísa Tamegão,  

2. O Canto da Poesia: com poemas de Luís Real (Primavera, A Mãe e 

Dilema 

3. A Oração do Peregrino por Teresa Almeida e, as Trovas Antigas por 

Carolina Lopes 

4. Mulheres que fizeram História… 

4.1. Mafalda, que inspira e diverte, por Fernanda Félix 

4.2. Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo, e, Elina Guimarães, por Irene 

Carneiro 

4.3. Luisa Todi, por M.ª Luisa Tamegão 

4.4. Rainha Santa Isabel, por Lurdes Barbosa 

4.5. A vida de Marie Curie, por Suzete Pinto 

4.6. Indira Gandhi, por Teresa Correia 

4.7. Elizabeth I por Luiz Real 

4.8. Catarina, a Grande, também Luiz Real 

4.9. Cleópatra, também por Luiz Real 

5. Adivinhas, trazidas por Irene Carneiro 

6. O Canto dos Sabores, composto por Luiz Real, Florinda Ventura, Carolina 

Lopes e Teresa Almeida 

7. Anedotas, por M.ª Luisa Tamegão 

8. Curiosidades, por Irene Carneiro 
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Reflexões 

Ontem é passado, amanhã é um mistério; e hoje? Hoje é uma dádiva, 

por isso chamamos presente 

                  Balatumde 

Não esperes que o barco chegue para embarcares, nada até ele. 

                                                                          Anónimo 

Aprenda como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse 

morrer amanhã. 

Mahatma Gandhi 

Contribuição de M. Luisa Tamegão 

  

Canto da Poesia 

A Mãe 

Mãe é uma palavra linda 

Pelo significado que tem 

Para uns é mais ainda 

Do que é dito por alguém 

Ela cuidando dos filhos 

Com muita amizade também 

Leva-os por bons caminhos 

Com todo o carinho que tem 

Dizem que mãe, há só uma 

É como eu digo também 

Como ela não há nenhuma 

Pois só quer o nosso bem 

A mãe é sogra também 

Do genro ou nora gosta 

Por vezes não muito bem 

Julga ter sido má aposta 

Há também a mãe galinha 

Quando se é reprimido 

Essa mãe, eu não tinha 

Confiava, e tudo era permitido 

A mãe que todos têm 

É uma benesse de Deus 

Choram, quem já não tem 

Estes são cá dos meus 

Por fim, a mãe é um bem 

Que nem todos temos 

Mal de quem a não tem 

Pois assim muito o perdemos. 

 

Luiz Real 
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Primavera 

Primavera dos meus amores 

Das amendoeiras em flôr 

Jardins com muitas cores 

E flores com muito odor 

Primavera e mudança de hora 

São uma à outra a seguir 

Assim queremos ter agora 

O bom tempo que há-de vir 

Quando estamos no inverno 

Só a primavera queremos 

Para fugir ao inferno 

Dos dias tristes e ermos 

Primaveras dizemos também 

Quando se pergunta a idade 

Então? Quantas já tem 

E alguns não dizem a verdade 

A primavera da existência  

É o momento mais formoso 

Para o ser que toma 

consciência 

Neste nosso mundo grandioso 

Cantamos a primavera 

Quando há felicidade no amor 

E mais ainda, quem lhes dera 

Que sintam o seu calor 

Primavera é primavera 

Seja em que sentido for 

E haverá quem lhes dera 

Contar muitas a seu favor. 

Luiz Real 
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Dilema 

“Ser ou não ser eis a questão” 

É sim um verdadeiro dilema 

Ser aquele… é demonstração 

Não ser… será um problema? 

De qualquer forma o dilema 

É também o que quer ser 

Não ser… não é sistema 

Para ser alguém, a meu ver 

Quando estamos com um 

dilema 

Hesitamos no que vamos fazer 

Será que, é um bom sistema? 

Ou só depende do nosso 

querer 

Um dilema é uma opção 

Que temos de escolher 

E assim termos a ação 

De qual é o melhor a ter 

Na vida há bastantes dilemas 

No trabalho, no relacionamento 

E ainda, o maior dos problemas 

É quando se toma 

conhecimento 

Será dilema? Ou não será? 

A opção que temos a escolher? 

De qualquer forma ela terá 

Para sempre o nosso querer 

E agora tenho um dilema 

Que já sei como vai ser! 

Vou terminar o poema 

Em que eu me fui meter 

Luiz Real 
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Oração do Peregrino 

Quando Deus era menino 

Que lá andava pelo mar com três Marias a par 

Com três lenços de icor 

Tata tata Madalena 

Não te queiras alimpar 

Que isto são as cinco chagas 

Que o Senhor tem para nos dar 

Numa banda vai São Pedro 

Noutra vai São João 

Noutra vai o cruzeiro 

Da Virgem da Conceição. 

Contribuição de Teresa Almeida 

 

Trovas antigas 

Laranjas quem quer comprar 

Ao peros bons cor de oiro 

Boa maçã para trincar 

Que não há maior dizer 

Do que a fruta que Deus dá 

Tem paixão este pregão 

Comprem a fruta d’agora 

Melhor do que a minha não há 

E a voz vai por aí fora 

Eh lá! As meninas dos Escalos me veem 

Cada qual diz o que quer 

A correr e a subir… Ai vai direitinha ao céu 

Contribuição de Carolina Lopes 
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Mulheres que fizeram História 

 

GRANDES PERSONAGENS FEMININAS DA HISTÓRIA UNIVERSAL 

Mafalda 

“A Mafalda não é apenas uma nova personagem de banda 

desenhada: é a personagem dos anos setenta. Se, para a definir, se 

utilizou adjectivo «contestatária», não foi para a alinhar a qualquer 

preço à moda do anticonformismo. Mafalda é de facto uma heroína 

«enraivecida» que recusa o mundo tal como ele é.” 

Umberto Eco 

in Prefácio da Primeira Edição – 1969 

 

Lisboa, 8 de Maio de 2015 

Fernanda Félix 

 

Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo, e, Elina Guimarães 

Até ao começo do séc. XX as mulheres eram como um objeto, só 

serviam para ter filhos e tratar da casa, sempre às ordens do marido. 

Não podiam frequentar uma universidade nem sequer exercer cargos 

públicos, nem votar em caso de eleições. 

Mas houve mulheres que lutaram, teimaram e conseguiram que a 

mulher, hoje, seja livre de pensar, de estudar e exercer a profissão 

que mais lhe agrada. 
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Entre essas mulheres destaco três:  

 A Dr.ª Adelaide Cabete médica, fundadora do Conselho 

Nacional das Mulheres Portuguesas. 

 A Dr.ª Carolina Beatriz Ângelo, médica, a primeira mulher 

portuguesa a praticar cirurgia em Portugal, e a primeira mulher 

a votar livremente nas eleições constituintes da República no 

dia 28 de maio de 1911. 

 A Dr.ª Elina Guimarães, escritora e advogada, aderiu como 

consultora jurídica ao Conselho Nacional das Mulheres 

Portuguesas. 

A Dr.ª Adelaide Cabete e a Dr.ª Beatriz Ângelo como grandes 

republicanas, foram elas que fizeram a primeira bandeira portuguesa 

que foi hasteada no 5 de outubro quando foi implantada a República 

Portuguesa. 

Adelaide Cabete, nasceu em Elvas em 

1867. De origem modesta, ela, a mãe e 

a irmã dedicavam-se à secagem de 

ameixas. 

Casou com um sargento autodidata, 

explicador de latim e grego. A 

insistência do marido, ela fez o exame 

de instrução primária aos 23 anos. 

Seguiu os seus estudos e aos 33 anos 

concluiu o curso de Medicina na Escola 

Médica Cirúrgica de Lisboa com a tese 

“A proteção às mulheres gravidas e 

pobres”.  

Médica de grande prestígio foi professora de Higiéne no Instituto 

Feminino de Odivelas. Grande defensora das ideias republicanas e 

sempre defensora dos desprotegidos. 

Em 1914 fundou o C.N.M. Portuguesa; representou a Aliança para o 

sufrágio feminino cujo lema era “A mulher quer os seus direitos para 

cumprir os seus deveres”. 

Tomou parte dos congressos feministas, tendo sido uma grande 

médica e sempre defensora da mulher. 
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Dr.ª Carolina Beatriz Ângelo nasceu 

na Guarda em 1877. Frequentou a 

Escola Politécnica e a Escola Médico-

Cirúrgica de Lisboa. A primeira médica 

a praticar cirurgia em Portugal. Casou 

com o médico Januário Barreto, seu 

colego. Presidiu à Associação de 

Propaganda feminina e à Liga 

Republicana das Mulheres 

Portuguesas, dedicando-se à luta pela 

emancipação feminina. 

No Código Administrativo então em 

vigor, só os chefes de família podiam 

votar nas eleições para as Câmaras 

Municipais. Esta médica, viúva e mãe, 

achou-se nessa direito, pedindo a sua inscrição no eleitorado, e foi-

lhe negada. 

Mais tarde, por sentença do Juíz Dr. João Baptista de Castro, pai da 

escritora Ana de Castro Osório, obteve esse direito e foi a primeira 

mulher a votar em Portugal, no dia 28 de maio de 1911 nas eleições 

para as Constituintes. 

Atualmente deram o nome desta grande mulher e grande médica 

cirúrgica, ao novo Hospital de Loures. 

 

Elina Júlia Pereira Guimarães de 

Palma Carlos, nasceu em Lisboa em 

1904. 

Escritora e advogada teve um papel 

de relevo na história do feminismo em 

Portugal. 

Sempre a defender a mulher, aderiu 

como consultora jurídica, ao 

Conselho Nacional das Mulheres 

Portuguesas fundado pela Dr.ª 

Adelaide Cabete em 1914 e foi 

abolido em 1947. 
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Publicou vários livros e escreveu em jornais e revistas portuguesas e 

estrangeiras sobre assuntos vários e na Gazeta da Ordem dos 

Advogados. 

Na obra editada pelo Instituto de Direito Comparado de Paris foi-lhe 

entregue a parte respeitante a Portugal. 

Pertenceu a varias associações tendo sido casada com o Professor 

Adelino da Palma Carlos. 

Faleceu em 1991 e tem uma rua com o seu nome na freguesia do 

Lumiar em Lisboa. 

Irene Carneiro 

 

Luísa Todi 

Luísa Rosa de Aguiar 

nasceu em Setúbal no 

dia 4 de Janeiro 

de1753, filha de um 

professor de música 

com fracos recursos 

financeiros; além da 

Luísa, tinha mais 5 

filhos e incentivou-

os  sempre para as 

atividades musicais.  

A Luísa desde muito jovem demonstrou dotes para o canto lírico; aos 

14 anos  assinou o seu primeiro contrato no Teatro de Bairro Alto e o 

seu primeiro  papel de relevo foi cantar Tartufo de Moliére.  

Aos 16 anos apaixonou-se  pelo violinista Francesco Todi natural de 

Nápoles com 39 anos e resolveram casar neste mesmo ano; Luísa 

passou a usar o apelido do marido.  

Teve aulas  de canto com o conceituado professor David Peres; 

graças aos conhecimentos do seu marido na comunidade inglesa do 

Porto, foi convidada para atuar no Kings Theatre em Londres onde 

foi muito aplaudida; em Paris, nos Concertos Espirituais foi 

um sucesso.  
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Luísa frequentava a melhor sociedade parisiense; Louise Elisabeth 

Lebrum, uma famosa retratista, juntava-se com outros artistas  e 

cantavam  excerto  da ópera, na véspera  em que a Luísa ía actuar. 

Já com 3 filhos,  tem um contrato  em Turim por 3 anos; volta para 

Paris, onde enfrenta uma rival, a alemã Gertrudes Mara, o 

público  divide-se entre Todistas e Maristas, mas  a crítica elege  a 

Luísa como favorita e é conhecida  por Cantora da Nação.  

É convidada pela Imperatriz da Rússia, Catarina II a Grande para 

atuar em São Petersburgo. E como sempre o povo delirou; ganhou 

amizade da Imperatriz, que além de lhe oferecer  ricas jóias, 

convidou-a para professora de canto das suas filhas. 

Com receio que o clima da Rússia prejudicasse as suas cordas 

vocais, resolveu aceitar o convite de Frederico da Prússia para atuar 

em Berlim; viveu durante três anos no Palácio Real com todas as 

honras. 

Voltou para Paris e lá cantou uma ária que Cherubine compôs 

expressamente para ela. Em Veneza, dá conta que os seus olhos 

pioraram e para poder atuar, tiveram que colocar no palco panos de 

seda verde para atenuar a intensidade da luz. Com a morte do marido 

resolveu não mais cantar e voltou para Porto, anos depois deu-se a 

Invasão Francesa, quando estavam prestes a entrar no Porto, o povo 

amedrontado foge em debandada e dá-se a tragédia da Ponte da 

Barca; a Luísa, as filhas e a criada queriam alcançar o 

barco  que  as  levava para Vila Nova de Gaia, mas a Luísa 

tropeçou  e cai para o rio, se não fosse a criada, tinha morrido 

afogada. Os fugitivos foram todos presos o que valeu a Luísa, foi o 

General Soult  a ter reconhecido, deu ordens para a tratar e deixou-

as seguirem paz. LuísaTodi morreu com 81 anos, completamente 

cega e na maior pobreza; as jóias que foi adquirindo nos tempos 

áureos e com as ofertas da “Catarina da Rússia, incluindo um valioso 

diadema foi tudo  pelo Douro abaixo. 

M.ª Luísa Tamegão 

 

 

 

 

 



12 
 

Rainha Santa Isabel 

Nasceu em 1269 em Aragão, 

Espanha. Era filha de D. Pedro II 

o Grande e de D. Constância de 

Savora. 

Era muito bela e muitos príncipes 

pretendiam a sua mão, mas os 

seus pais acharam que, de 

todos, D. Dinis, herdeiro do trono 

de Portugal, era o mais 

adequado. Em 26 de junho de 

1282 chega a Portugal para se 

casar. 

Nas deslocações de seu marido pelo país acompanhava-o sempre e 

conquistou a simpatia do povo português. Teve dois filhos: D. 

Constância e D. Afonso, era uma mulher muito religiosa e cheia de 

bondade e de humildade. 

Depois do falecimento de seu marido D. Dinis, recolheu-se num 

convento de Santa e Clara em Coimbra e vestiu o hábito da Ordem 

das Clarisse e aí fixou a sua residência. Em 1336 com 65 anos foi 

até ao Castelo de Estremoz para falar com o seu filho D. Afonso IV 

porque este entrou em conflito com o genro, devido aos maus tratos 

à mulher e, daí, podia resultar uma guerra. Chegou exausta ao 

Convento e com febre, passados alguns dias morreu da peste. 

Deixou escrito que, depois da sua morte, queria ser sepultado no 

Mosteiro de Santa Clara em Coimbra. 

À volta da rainha contaram-se varias lendas como: o milagre das 

rosas, o milagre do Arrifano, a lenda dos passarinhos e a lenda da 

mulinha. Foi criada uma lenda de santidade e aos diversos milagres 

foi beatificada em 1516 pelo Papa Leão X e canonizada a Santa pelo 

Papa Verbano VIII em 1625. 

É popularmente conhecida por Rainha Santa. 

M.ª Lurdes Barbosa 

 

 



13 
 

A vida de Marie Curie 

Marie Curie nasceu na Polónia a 7 

de novembro de 1867. 

Com o auxílio financeiro da irmã, foi 

estudar para Paris, onde após vários 

anos de trabalho, descobriu dois 

elementos químicos: o polónio e o 

rádio, juntamente com o seu marido. 

Deu o nome de polónio em 

homenagem à sua terra natal e, 

rádio devido à radiação. Licenciou-

se em ciências matemáticas e física 

na universidade de Sorbonne em 

Paris, onde lecionou. 

Casou-se com o professor de física Pierre Curie. 

Henri Becquerei incentivou-a a estudar os materiais que produziam 

radiações por ele descobertas. Marie Curie, juntamente com o 

marido, defendiam que havia determinados minérios que emitiam 

mais radiações do que o urânio. 

Marie Curie e o marido receberam o Prémio Nobel de Física em 1903. 

Foi a primeira mulher a receber tal prémio. Oito anos depois, em 

1911, recebeu o prémio Nobel de Química. 

Durante a 1ª Guerra Mundial, propõe o uso de radiografia móvel para 

tratamento dos soldados feridos. Em 1921 visitou os EUA onde 

recebeu honras. 

Foi fundadora do Instituto de Rádio em Paris, onde se formaram 

cientistas. 

Em 1934, morreu em França de leucemia devido à exposição de 

radiações. 

Em 1995 os seus restos mortais foram transladados para o Panteão 

de Paris. 

 

 

Suzete Pinto 
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Indira Gandhi 

Indira Gandhi nasceu em 1917. 

Gandhi. 

Filha de Jawaharlal Nehru, foi a 

primeira mulher a ocupar o cargo 

de chefe do governo indiano. Tinha 

o sobrenome do marido Feroze 

Gandhi, que havia mudado seu 

sobrenome para “Gandhi” por 

razões políticas.  

Brilhante política, estrategista e 

pensadora, possuía grande 

ambição política. Como mulher e ocupando a mais alta posição do 

governo numa sociedade bastante patriarcal, esperava-se que Indira 

fosse uma líder de pouca relevância, mas as suas ações provaram o 

contrário. 

Indira Gandhi é também considerada a iniciadora do programa 

nuclear indiano. A Índia fez seu primeiro teste nuclear em 1974, 

teoricamente para propósitos pacíficos. A segunda série de testes em 

1998 levou ao reconhecimento das capacidades nucleares do país. 

Indira tentou reescrever as leis do país com ajuda do Parlamento, 

maneira de se proteger de perseguição legal quando o estado de 

emergência terminasse. As reformas foram enormes, mas ela cada 

vez queria mais, de modo que usou o presidente Fakhruddin Ali 

Ahmed para promulgar «leis extraordinárias» acima do Parlamento, 

permitindo que ela governasse por decreto. 

Seu corpo foi cremado em 3 de Novembro em Raj Ghat. Até hoje a 

herança de Indira como primeira-ministra é controversa. Embora 

tenha tido forte personalidade, e seu governo tenha sido popular 

sobretudo nas camadas jovens e mais pobres, é muito discutível sua 

decisão de declarar o estado de sítio apenas para escapar de ser 

processada. E até hoje numerosos sikhs ainda se ressentem do que 

consideram o mais sangrento genocídio da Índia. 

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 Contribuição de Teresa Correia 
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Elizabeth I 

Elizabeth I (1533-1603) foi rainha da 

Inglaterra. Criou a Bolsa de Londres. 

Durante seu reinado a Inglaterra 

tornou-se o principal centro 

financeiro da Europa. Filha de 

Henrique VIII e de sua segunda 

esposa Ana Bolena, que foi 

decapitada quando Elizabeth tinha 

apenas três anos. Perde o tútulo de 

princesa e passa a infância e a 

juventude fora da corte. Estuda 

línguas, música e dança. Volta à 

corte em 1544, com a autorização do 

Parlamento. Sobe ao trono com a 

morte de seus meio-irmãos Eduardo 

VI e Maria I. Durante os 45 anos de reinado a Igreja Anglicana foi 

restabelecida e o poder centralizado. Elizabeth I viu a Inglaterra ser 

dona dos mares e da economia da Europa. 

Elizabeth I (1533-1603) foi rainha da Inglaterra e da Irlanda. Filha de 

Henrique VIII e sua segunda esposa Ana Bolena. Nasceu em 

Greewich, nos arredores de Londres. Quando tinha três anos, sua 

mãe foi decapitada, por ordem de Henrique VIII, quando começou a 

correr notícias de que a rainha estava traindo o rei. Quando Ana 

Bolena foi decapitada, os direitos do trono foram retirados da 

princesa. 

Elizabeth foi coroada em 1558, com 25 anos, com a morte de 

Eduardo VI, em 1553 e Maria I em 1558. Logo restabelece a estrutura 

anglicana para a Igreja e em 1562 restaura a soberania do rei como 

chefe supremo. Em 1563, o novo corpo eclesiástico define os 39 

pontos básicos do anglicanismo. Roma excomunga a rainha, da 

mesma forma como fizera com Henrique VIII. 

A rainha centraliza o poder, fazendo-se representar em todas as 

partes do reino por xerifes e juízes de paz. Raramente convoca o 

Parlamento, tomando para si todas as decisões. Mantém uma política 

econômica mercantilista, surgindo nessa época as indústrias da 

construção naval, do ferro, do estanho, do chumbo e do enxofre. 
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Em 1564, autoriza os mercadores aventureiros a transacionarem 

com os Países-Baixos e a Alemanha. Dá diretos à Companhia da 

Rússia para estender suas atividades comerciais através de Moscou 

até a Pérsia. A Inglaterra conquista os mercados da América, Ásia e 

África. Em 1559, a rainha cria a Bolsa de Londres e concede 

monopólio para a exploração comercial das colônias. 

Elizabeth I funda, em 1600, a Companhia das Índias Orientais. Os 

navegantes procuram a passagem de ligação entre a América e a 

Ásia. Francis Drake circunavega a terra. Na América é fundada 

Virgínia, cujo nome homenageia a “Rainha Virgem”. 

Os mares ainda são dominados pela Espanha, a grande rival 

econômica da Inglaterra. Quando a Marinha inglesa vence a 

Espanha, os caminhos para o comércio ficam desobstruídos. 

Elizabeth I morreu em 1603, sem deixar descendentes diretos. Mas 

viu a Inglaterra ser a dona dos mares e da Economia da Europa. 

Fonte: http://www.e-biografias.net/elizabeth_i/ 

Contribuição de Luiz Real 

 

Catarina, a Grande 

Catarina II, a Grande nascida 

Sofia Frederica Augusta de 

Anhalt-Zerbst; em alemão Sophie 

Friederike Auguste von Anhalt-

Zerbst) Stettin, 2 de maio de 1729 

— Tsarskoye Selo, 17 de 

novembro de 1796) foi uma 

imperatriz déspota russa de 

origem alemã que reinou entre 

1762 e 1796. Era prima de 

Gustavo III da Suécia e de Carlos 

XIII da Suécia. 

Durante o seu reinado, o Império 

Russo expandiu-se, melhorou a 

sua administração e continuou a 

modernizar-se. O reinado de Catarina revitalizou a Rússia, que 

cresceu com ainda mais força e se tornou conhecida como uma das 

http://www.e-biografias.net/elizabeth_i/
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maiores potências europeias. Os seus sucessos dentro da complexa 

política externa e as suas represálias por vezes brutas aos 

movimentos revolucionários (mais notavelmente na Rebelião 

Pugachev) complementaram a sua caótica vida privada. Causava 

escândalo frequentemente, dada a sua tendência para relações que 

espalhavam rumores por todas as cortes europeias. 

Catarina subiu ao poder supostamente após uma conspiração por ela 

mesma elaborada que depôs o seu marido, o czar Pedro III, e o seu 

reinado foi o apogeu da nobreza russa. Pedro III, sob pressão da 

mesma nobreza, tinha já aumentado a autoridade dos grandes 

proprietários de terra nos seus mujique e servos. Apesar dos deveres 

impostos nos nobres pelo primeiro modernizador proeminente da 

Rússia, o czar Pedro I, e apesar das amizades de Catarina com os 

intelectuais do iluminismo na Europa Ocidental (em particular Denis 

Diderot, Voltaire e Montesquieu), a imperatriz não considerava 

prático melhorar as condições de vida dos seus súbditos mais pobres 

que continuavam a ser ostracizados (por exemplo) por conscrição 

militar. As distinções entre os direitos dos camponeses nos estados 

votchine e pomestie desapareceram virtualmente na lei e na prática 

durante o seu reinado. 

Em 1785, Catarina conferiu à nobreza a Carta Régia da Nobreza, 

aumentando ainda mais o poder dos senhores de terra. Nobres em 

cada distrito elegiam um “marechal da nobreza” que falava em seu 

nome à monarca sobre problemas que os afetavam, em especial os 

problemas econômicos. (…) 

Durante o seu reinado, Catarina amplificou as fronteiras do Império 

Russo para sul e para o ocidente, absorvendo a Nova Rússia, 

Crimeia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia e Curlândia, ao custo de, 

maioritariamente, duas potências – o Império Otomano e a República 

das Duas Nações. Ao todo ela acrescentou cerca de 518 000 

quilómetros ao território russo. (…) 

Catarina ansiava por ser reconhecida como uma soberana iluminista. 

Foi ela a pioneira naquele que seria mais tarde o papel da Grã-

Bretanha ao longo do século XIX, o de mediadora internacional de 

disputas que poderiam levar à guerra. Assim, foi ela a mediadora da 

Guerra de Sucessão da Baviera (1778 – 1779) entre a Prússia e a 

Áustria. Em 1780, criou a Liga de Neutralidade Armada, que tinha 
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como objectivo defender mercadorias neutras da Marinha Real 

Britânica durante a Revolução Americana. (…) 

Catarina tinha a reputação de ser uma mecenas das artes, literatura 

e educação. O Museu Hermitage, que agora ocupa o Palácio de 

Inverno inteiro, começou a partir da colecção privada da imperatriz. 

Com o incentivo do seu 18actótum, Ivan Betskoi, escreveu um 

manual para a educação de crianças, inspirando-se nas ideias de 

John Locke, e fundou em 1764, o conhecido Instituto Smolny, onde 

estudavam jovens meninas da nobreza. 

Catarina admirava os filósofos e a cultura ocidentais e queria rodear-

se de pessoas que partilhavam as suas ideias dentro da Rússia. 

Acreditava que se podia criar um “novo tipo de pessoa” com a 

educação dos mais novos através do método europeu. Catarina 

acreditava que a educação podia modificar o espírito e as ideias 

russas para que estas se modernizassem. Para tal, era necessário 

desenvolver os indivíduos tanto intelectual como moralmente, 

fornecendo-lhes o conhecimento e as aptidões necessários para os 

dotar de responsabilidade cívica. 

Durante o seu reinado, Catarina teve vários amantes que colocava 

frequentemente em altas posições do governo enquanto se 

interessava por eles, enviando-os para longe com grandes 

propriedades, pensões e servos quando a paixão se apagava. 

O testamento sem data de Catarina, descoberto entre os seus papéis 

no inicio de 1792 pelo seu secretário Alexander Vasilievich 

Khrapovitsky, deixava instruções especificas para o seu funeral: 

“Deitem o meu corpo vestido de branco, com uma coroa dourada na 

cabeça na qual deve estar inscrito o meu nome cristão. O luto deve 

durar seis meses, nada mais, quanto menos tempo, melhor.”55 No 

final, a imperatriz acabou por ser enterrada com uma coroa dourada 

e um vestido de brocado prateado. A 25 de novembro, o seu caixão, 

sumptuosamente decorado com um tecido dourado, foi colocado 

numa plataforma na câmara de velório da Grande Galeria, criada por 

Antonio Rinaldi. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina,_a_Grande 

Contribuição de Luiz Real 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina,_a_Grande
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Cleópatra  

Cleópatra foi a última Rainha da 

Dinastia ptolomaica que dominou 

o Egito após a Grécia ter invadido 

aquele país. Filha de Ptolomeu XII 

com sua irmã, ela subiu ao trono 

egípcio aos 17 anos de idade, 

após a morte do pai. Contudo, ela 

teve que dividir o trono com seu 

irmão, Ptolomeu XIII (com quem 

casou), e depois, com Ptolomeu 

XIV. 

Tinha uma grande preocupação 

com o luxo da corte e com a 

vaidade. Costumava enfeitar-se 

com jóias de ouro e pedras 

preciosas (diamantes, esmeraldas, safiras e rubis), que 

encomendava de artesãos ou ganhava de pessoas próximas e 

familiares.  

A luta pelo poder entre ela e seu irmão gerou uma forte instabilidade 

política e econômica para o Egito. Diante disso, ela acabou exilada e 

decidiu pedir o auxílio de Roma (atual Itália). Sedutora e 

extremamente inteligente, ela sabia utilizar-se muito bem do poder 

que detinha. Num plano audacioso e arriscado, ela enviou a si 

própria, embrulhada dentro de um tapete, como presente a Júlio 

César. Após desenrolar-se do tapete, seu argumento foi tão ousado 

quanto seu plano, ao dizer que havia ficado encantada com as 

histórias amorosas de César e assim queria conhece-lo. Tornaram-

se amantes e ele a ajudou assassinar seu irmão em 51 A.C. Após 

isto, ela tornou-se a rainha e foi para Roma, onde deu a luz a 

Cesarion.  

A rainha retornou à terra natal após o assassinato de César, em 44 

a.C. Ainda mais ambiciosa, ela tomou conhecimento da posição 

importante que Marco Antônio se encontrava na Anatólia, que 

ocupava o cargo de governador da porção oriental do Império 
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Romano. Estimulada pela ambição que lhe era comum, a rainha 

seduziu este outro romano iniciando com ele um relacionamento 

amoroso em 37 A.C.   

Durante o período que estiveram em Alexandria, ela deu dois filhos 

a Marco Antonio que, em troca, devolveu-lhe os territórios de Cirene 

e outros, que até aquele momento, estavam sob o domínio do Império 

Romano.  

A atitude de Marco Antônio, que se deixava dominar cada vez mais 

pelo poder de sedução da rainha, devolvendo-lhe as terras que 

haviam sido conquistadas pelo Império Romano, incomodou de tal 

forma o Senado romano, que, este, declarou guerra a ambos. Após 

serem derrotados por Otávio na batalha naval de Ácio, ambos 

cometeram suicídio, tendo Cleópatra se deixado picar por uma 

serpente, em Alexandria, no ano 30 a.C. Após isto, o Egito voltou às 

mãos de Roma. 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/biografias/cleopatra1/ 

Contribuição de Luiz Real 

 

Adivinhas 

1. É pergunta sem engano 

Põe a trabalhar a mente 

Qual é o dia do ano 

Em que nasceu menos gente? 

 

2. Sou feio por trás, bonito pela frente, quando se metem comigo, 

eu imito toda a gente? 

 

3. Qual é a coisa mais importante numa casa? 

 

contribuição de Irene Carneiro 

 

 

 

http://www.suapesquisa.com/biografias/cleopatra1/
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Anedotas 

Na escola o professo para o aluno: 

- Como? O senhor escreve honra com dois r r? Risque já um! 

O rapaz, muito atrapalhado: 

- Qual deles? 

 

- Porque o Alfredo não casou contigo? 

- Porque viu a conta da minha modista 

- E depois? 

- Depois... casou com a minha modista! 

M.ª Luisa Tamegão 

 

Canto dos Sabores 

Hamburger de salmão com puré de ervilha e hortelã 

Ingredientes: 3 lombos de salmão, coentros, 1 cebola vermelha, 2 

cebolos, 2 cm de gengibre, 1 malagueta, 1 colher de sopa de 

sementes de chia, 2 colheres de sopa de molho de soja, 300g de 

ervilhas, 1 colher de sopa de manteiga com sal, sal, pimenta, hortelã, 

2 colheres de sopa de iogurte grego 1 limão. 

Preparação: Comece por picar bem o salmão com uma faca. Coloque 

numa taça, junte todos os talos e algumas folhas de coentros, 1 

cebola, cebolinho, 2 cm de gengibre, pique tudo. Acrescente uma 

malagueta ralada e uma colher de sopa de sementes de chia. 

Envolva com as mãos até obter uma mistura homogénea. 

De seguida divida a massa em várias partes. Molde cada uma das 

partes em forma de hamburger e coloque sobre um prato com 

película aderente. Cubra os hamburgers com outra camada de 

película aderente e leve ao frio durante pelo menos ½ hora ou um dia 

de preferência. Passado esse tempo coloque as ervilhas no micro-

ondas a cozer durante 5 minutos na potência massa. Enquanto isso, 

aqueça um fio de azeite numa frigideira antiaderente, deixe aquecer 

e coloque dois hamburgers. Deixe fritar de ambos os lados deixando 

o interior mal passado. Os restantes hamburgers reserve no frio. 



22 
 

Voltando às ervilhas, passe-as num passador para perderem a água 

e deite num processador. Junte uma colher de manteiga, duas 

colheres de iogurte grego, um raminho de hortelã, sal e pimenta, e 

processe bem enquanto está quentinho. Está na hora de servir. 

Luiz Real 

Frango à Basca 

Ingredientes: 1 frango cortado em pedaços, 1 cebola, 3 dentes de 

alho, 3 colheres de sopa de azeite, 1 lata de tomate pelado, 2 dl de 

vinho branco, 1 caldo de galinha, pimenta e sal q.b. 

Preparação: Leve ao lume um tacho com azeite até aquecer. Junte 

os pedaços de frango já sem pele e lavados; deixe-os cozinhar até 

ficar douradinhos de ambos os lados. Descasque a cebola e os alhos. 

Corte a cebola em meias luas finas e os alhos em fatias e reserve. 

Retire o frango do tacho sem desligar o lume e adicione a cebola e 

os alhos. Mexa e deixe cozinhar até a cebola ficar macia. Acrescente 

o tomate ao refogado, o vinho branco e o caldo de galinha, sal e 

pimenta acabada de moer. Envolva tudo delicadamente e deixe 

ferver durante alguns minutos. Coloque novamente os pedaços de 

frango no tacho, tape e deixe cozinhar cerca de 40 minutos. Retifique 

os temperos e sirva a gosto.  

Florinda Ventura 

Bolo de Noz e Canela 

Ingredientes: 280g de manteiga, 300g de açúcar, 5 ovos, 220g de 

farinha, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de canela 

em pó, 100g de miolo de noz moído, açúcar em pó para polvilhar e 

miolo de noz para decorar. 

Preparação: Bata muito bem a manteiga com o açúcar, juntando 

depois os ovos, um a um, batendo bem entre cada adição. Peneire a 

farinha com o fermento e a canela em pó e envolva no preparado. 

Adicione por fim o miolo de noz moído. Unte com manteiga e polvilhe 

com farinha uma forma redonda e verta a massa. Leve ao forno a 

180º durante cerca de 45 minutos. Deixe arrefecer, desenforme para 

um prato de servir e polvilhe com açúcar em pó. Decore com miolo 

de noz e sirva. 

Carolina Lopes 
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Bolachas de Aveia 

Ingredientes: 125g de farinha, 100g de côco ralado, 100g de flocos 

de aveia, 75g de açúcar amarelo, 125g de manteiga, 2 colheres de 

sopa de mel, ½ colher de chá de bicarbonato de sódio, 2 colheres de 

sopa de água a ferver. 

Preparação: Misturar todos os ingredientes e amassar, fazer 

pequenas bolachas porque elas crescem um pouco e vai ao forno 

para cozer. 

Teresa Almeida 

 

Curiosidades 

A mulher mais abençoada é a Benta 

A mulher mais perfumada é a Rosa 

A mulher mais madrugadora é a Aurora 

A mulher mais feliz é a Felicidade 

A mulher mais triunfante é a Vitória 

A mulher mais duradoura é a Perpétua 

A mulher mais devota é a Piedade 

A mulher mais bonita é a Graciosa 

A mulher mais casta é a Pureza 

A mulher mais sofredora é a Dores 

A mulher mais cruel é a Bárbara 

A mulher mais transparente é a Clara 

A mulher mais valiosa é a Esmeralda 

A mulher que cura é a Sara 

A mulher mais imparcial é a Justa 

Contribuição de Irene Carneiro 

 

Soluções das Adivinhas: 1. 29 de fevereiro; 2. Espelho; 3. O botão 


