
1 
 

 

Jornal Desafio Sénior 

Outono 

Outono, tudo se transforma 

Vêm as castanhas, e vinho 

Para petiscar, e por norma 

Junto à lareira e, quentinho 

 

As árvores começam a 

desfolhar 

Tudo se prepara para hibernar 

Começa a fazer falta agasalhar 

E com os amigos, um bom 

jantar 

 

Outono, para a nossa vida 

Recordações anteriores 

O que haverá de seguida 

Talvez, ainda mais dores 

 

Não vale a pena recordar 

O que houve no passado 

Devemos continuar a amar 

Quem temos a nosso lado 

 

Será assim que recordamos  

Todos os Outonos anteriores 

Foram aqueles a que damos 

A história dos nossos amores 

 

Deixemo-nos de lamechices 

E festejemos este Outono 

É mais um com as chatices 

Que nos vêm tirar o sono 

Luíz Real 

Novembro e Dezembro 2015 

6ª Edição 
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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 Figuras Notáveis no 

Masculino 

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: 

Começamos pela nossa capa com quadras da autoria de Luíz Real: 

Outono 

1. Citações: e todos estes momentos foram realizados com a 

ajuda de M.ª Luísa Tamegão,  

2.  Os Tesouros de Sabedoria Popular por Carolina Lopes e os 

Provérbios por Florinda Ventura, Angelina Costa, Teresa Almeida, 

Carolina Lopes 

3.  O Canto dos Poetas: com poemas de Luíz Real 

4. Foram destacadas como Figuras Notáveis no Masculino:  

4.1. Aristides de Sousa Mendes, por M.ª Luísa Tamegão 

4.2. D. Nuno Álvares Pereira que despertou interesse a Irene 

Carneiro, Luíz Real e M.ª Luísa Tamegão 

4.3. D. Sebastião por Teresa Correia 

4.4. Aristóteles, e 

4.5. Alexandre, O Grande, ficou a cargo de Luíz Real 

4.6. Vasco Santana por Lurdes Barbosa 

4.7. Vímare Peres trouxe-nos M.ª Luísa Tamegão que explorou este 

notável 

4.8. Infante D. Henrique por Luíz Real 

4.9. D. João II pela Suzete Pinto 
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5. Por ultimo mas não menos importante, o Canto dos Sabores e as 

anedotas por Luíz Real, Teresa Almeida e M.ª Luísa Tamegão 

 

Citações e Reflexões 

A vida 

Os insensíveis não têm sentimentos de culpa, os hipersensíveis têm- 

no exacerbado . Os  insensíveis não sentem a dor dos outros, os 

hipersensíveis sofrem- no como se fosse a sua.  Os insensíveis são 

algozes dos outros, os hipersensíveis são carrascos de si próprios. 

Augusto Curybons livros e uma consciência 

  

 Bons amigos, bons livros e uma consciência negligente, essa é 

uma vida  ideal 

 Mark Twain 

 

Para mim, a coisa mais importante é  não ter medo de dizer não, 

quando  acho que é mesmo não! 

Como é possível que a nossa civilização espere o bem- estar e ao 

mesmo tempo esteja num poço de violência. 

Brenda Sharffer 

Nunca desvalorize o poder duma palavra gentil ou dum ato de 

gentileza. 

 Anónimo 

Sentada ao colo de uma mãe pobre, qualquer criança é rica. 

 Anónimo 

Rir é o fogo-de-artifício da alma. 

  José Billing 

A esperança é um sentimento que nos anima, que nos leva a 

acreditar que algo de bom virá, sem esperança não conseguimos 

vencer as adversidades que nos aparece na vida. 

M.ª Luísa Tamegão 
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Tesouros de Sabedoria Popular 

Que saudades eu já tinha 

Da minha alegre casinha 

Tão modesta como eu 

Como é bom meu Deus morar 

Assim num primeiro andar 

A contar vindo do céu 

O meu quarto lembra um ninho 

E o seu teto é tão baixinho 

Que eu ao ir p’ra me deitar 

Abro a porta em tom discreto 

Digo sempre senhor teto 

Por favor deixe-me entrar 

Tudo podem ter os nobres 

Ou os ricos de algum dia 

Mas quase sempre o lar dos pobres … 

Tem mais alegria 

De manhã salto da cama 

E ao som dos pregões de Alfama 

Trato de me levantar 

Porque o Sol meu namorado 

Rompe as frestas do telhado 

E a sorrir vem-me acordar 

Corro então toda ladina 

Minha casa pequenina 

Bem dizendo o solo cristão 

Deitar cedo e cedo erguer 
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Dá saúde e faz crescer 

Diz o povo e tem razão 

Tudo podem ter os nobres 

Ou os ricos de algum dia 

Mas quase sempre o lar dos pobres 

Tem mais alegria 

Autoria de Silva Tavares e música de António Melo. Música esta 

que ficou conhecida ao ser cantada por Milú no filme Costa do 

Castelo. Contribuição de Carolina Lopes 

 

Provérbios 

Juventude desprevenida, velhice arrependida. 

Julho quente, seco e ventoso trabalha sem repouso. O primeiro milho 

é para os pardais. 

Tantas vezes vai o cântaro à fonte que um dia lá fica a asa. A cavalo 

dado não se olha o dente. 

Não há fome que não dê em fartura. 

Pela boca morre o peixe. 

Amor com amor se paga. 

Presunção e água benta cada um toma a que quer! 

A casamentos e batizados não vás sem ser convidado. 

Quando vieres a minha casa bate com os pés. 

O que Deus promete não falta, ou com bens ou com trabalhos. 

Quem não arisca não petisca. 

A pobres não prometas e a ricos não devas. 

Quem nunca comeu melado se lambuza. 

Palavras leva-as o vento, aquelas que leves são, não há vento que 

leve uma que eu trago no coração. 

Contribuição de: Florinda Ventura, Angelina Costa, Teresa Almeida, 

Carolina Lopes, Rosinda Cruz 
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Canto dos Poetas 
 

Esquecer

Eu não te posso vir a esquecer  

Pois tu eras parte da minha vida 

E assim, depois de eu te perder 

Não sei o que haverá de seguida 

 

É triste ter que esquecer 

Mas a vida é uma madrasta 

Leva todos a quem querer 

E leva tudo e nunca basta 

 

Há situações para esquecer 

Que não vale a pena lembrar 

E as recordações, a meu ver 

Só podem causar mau estar 

 

O esquecer faz parte da nossa vida 

Porque são sempre más situações 

Ainda que as haja, boas de seguida 

Nunca esqueceremos essas ações 

 

Quando o esquecer, é doença 

Pobres infelizes, os que a têm  

Pois exigem muito a presença 

De familiares e amigos também 

 

Não falemos em coisas más 

Esqueçamos essas situações 

Pois o esquecer, também faz 

Sossegar os nossos corações

Luiz Real 
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Momentos 
 
Esta palavra, faz-me lembrar 
O desejo de estar contigo 
Foram momentos de encantar 
A nossa relação de amigo 
 
Nunca antes eu me senti 
Num momento como este 
Pois, o que eu sinto por ti 
É igual ao amor que deste 
 
Quando me sinto muito só 
Lembro-me daqueles 
momentos 

Que, embora não sejam pó 
Não me saiam dos 
pensamentos 
 
Já não, resta nada mesmo 
Daqueles momentos de prazer 
Foram espalhados a esmo  
 
Coisa, que eu nada tive a ver 
Agora, alguma coisa eu temo 
Não me lembrar, o que querer 

 
                                                 Luiz Real 

 

Figuras Notáveis no Masculino 

Aristides Sousa Mendes 
 

Aristides de Sousa Mendes, nasceu a 18 de 

Julho de 1885 em Carregal do Sul a10 km 

de Viseu; pertencia a uma família de 

aristocrata; o pai foi juiz no tribunal de 

Coimbra e a mãe, Maria Angelina do 

Amaral Abranches descendia da casa 

Midões com tradições liberais. 

Aristides cursou direito em Coimbra, foi 

sempre um bom estudante, licenciou- se 

em 1907 e em 1910 em plena monarquia 

exerce funções de cônsul na Guiana 

Britânica, em Zanzibar, no Brasil, nos 

Estados Unidos, em Vigo, na Bélgica e por fim em Bordéus; casou 

com uma prima direita e nessa união tiveram 14 filhos. Surge a 

segunda guerra mundial, os alemães entram em Paris, arrasam tudo 

que seja dos judeus; Hitler só admite a raça ariana e manda os judeus 

para a câmara de gás; os judeus para alcançarem a fronteira que os 

levam à liberdade necessitavam de um visto; o ditador Salazar 

proibiu os vistos, nos nossos consolados; consciência de Aristides 
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prevaleceu e não cumpriu as ordens e consta que passou nada 

menos que 30.000;entre os anónimos consta a família real de 

Luxemburgo, Salvador Dali, a família Rothschild, e o ator Robert 

Montgomery. 

O gesto humanitário de Sousa Mendes acabou por prejudicar a sua 

vida e da sua família, foi obrigado a reformar sem vencimento; morre 

em Lisboa em 1954; a comunidade judaica, concede lhe uma 

medalha em ouro a título póstumo com essas lindas palavras: o 

mesmo que salva uma vida, salva o universo inteiro. 

M.ª Luisa Tamegão 
 

D. Nuno Álvares Pereira 

 Nasceu em 1360 em Cernache do 

Bonjardim, filho ilegítimo de Álvaro 

Gonçalves Pereira e de Iria 

Gonçalves do Carvalhal; foi 

educado pelo pai, prior da Ordem 

dos Hospitalários até aos 13 anos, 

passando depois a viver na corte 

como escudeiro de D. Leonor Teles; 

teve uma educação militar 

esmerada, desde muito jovem se 

mostrou audaz nas artes de 

cavalaria; foi obrigado pelo pai a 

casar-se aos 16 anos com uma 

viúva jovem e rica e neste casamento teve 3 descendentes, a única 

sobrevivente foi D. Beatriz, que casou com D. Afonso, filho bastardo 

de D. João I, sendo o primeiro duque de Bragança. Dele a origem da 

dinastia de Bragança. D. Afonso tem uma estátua em frente à 

Câmara Municipal de Chaves e, ao seu lado direito, está o que foi o 

seu grande palácio, hoje o Museu de Chaves. 

D. Nuno aderiu à causa de Mestre de Aviz e foi nomeado como 

Condestável do Reino; grande estratega militar; quando os 

castelhanos invadiram o Alentejo, o exército comandado por D. Nuno 

derrota- os em Atoleiros; apesar da derrota, os castelhanos não se 

deram por vencidos e tornam a invadir o nosso território com um 

poderoso exército e a nossa vitória impossível; o que nos valeu foi a 

astúcia; cavamos fossos, usamos a tática do quadrado; o exército 
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dividido em quatro lados e cada lado comandado por um chefe como: 

Nuno Álvares, D. João I, Mem Martins e Rui Mendes de Vasconcelos; 

os castelhanos avançavam com toda a fúria montados nos seus 

cavalos que caíam nos fossos e a infantaria era dizimada pelas 

baionetas em quatro frentes. 

Vencemos outra vez a batalha em Aljubarrota em 14 de Agosto em 

1385; D. Nuno achou que com essa grande batalha não era suficiente 

para consolidar a independência de Portugal; resolve então invadir 

as terras castelhanas; em Valverde, perto de Olivença, na região de 

Mérida os castelhanos são novamente derrotados e então a paz é 

assinada e a nossa independência consolidada. 

Durante a sua vida mandou erigir igrejas e mosteiros como a Igreja 

de Santa Maria da Vitória, na Batalha, hoje Mosteiro da Batalha. 

A sua esposa morre em1414, e resolve então viver no convento de 

Carmo, onde professa, mudando o nome para Nuno de Santa Maria; 

dedica-se à penitência e aos pobres; morre em 1431 e é beatificado 

pela Igreja com o nome de Santo Condestável. 

O seu sepulcro original foi destruído no terramoto de 1755 e suas 

relíquias trasladadas da Igreja do Carmo, encontrando-se atualmente 

na Igreja do Santo Condestável em Campo de Ourique em Lisboa. 

Contribuição de: Irene Carneiro; M.ª Luísa Tamegão; Luíz Real;  
 

Sebastião I de Portugal – O Desejado 

 Foi rei da Segunda Dinastia e o 

décimo sexto rei de Portugal, 

cognominado O Desejado, foi filho de 

Dm João de Portugal e de Dona Joana 

de Áustria, filha de Carlos V, nasceu 

em Lisboa a 20 de janeiro de 1554 e 

morreu em Alcácer Quibir a 4 de 

agosto de 1578 e está sepultado em 

Lisboa no Mosteiro dos Jerónimos. E 

não teve descendentes. 

Começou a governar em 1557 e 

terminou em 1578. Quando D. João III 

morreu, em 1557, já todos os seus 

nove filhos haviam falecido. Como 
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herdeiro direto restava apenas um neto, Dom Sebastião, que tinha 

nessa altura, apenas 3 anos de idade. Foi nomeado um regente até 

que o jovem rei tivesse idade para governar. Quando fez 14 anos, 

Dom Sebastião tomou conta do governo. Sendo além de jovem, 

muito religioso e influenciável, o seu modelo eram os antigos heróis 

e o seu sonho as grandes batalhas de combate aos infiéis. Daí que 

o seu principal projeto fosse conquistar Marrocos aos muçulmanos. 

Não era, aliás, o único a defender esta ideia. Desde que a Índia 

começara a dar mais prejuízos que lucros, muita gente estava de 

acordo em que era preferível conquistar o Norte de África – zona rica 

em cereais e comércio – do que continuar a manter com grandes 

sacrifícios o Império do Oriente. 

 Com o que quase ninguém esteve de acordo – sobretudo as pessoas 

mais prudentes – foi com a maneira como Dom Sebastião preparou 

e dirigiu a sua expedição ao Norte de África. Em 1578, tinha então 24 

anos, partiu para Marrocos com um exército de dezassete mil 

homens, dos quais cerca de um terço eram mercenários 

estrangeiros. 

Embora os militares mais experimentados na guerra o 

aconselhassem a não se afastar da costa de onde lhe poderia vir o 

auxílio dos navios portugueses, o rei preferiu avançar para o interior 

com as suas tropas. Encontrou o exército muçulmano em Alcácer 

Quibir e aí se travou a célebre e infeliz batalha em que foram mortos 

ou feitos prisioneiros praticamente todos as portugueses que nela 

participaram. 

O rei também morre na batalha, mas nenhum dos portugueses que 

regressaram disse que viu o seu corpo. A chegada da notícia desse 

desastre a Lisboa provocou cenas de perturbação e dor 

indescritíveis. 

Das famílias nobres, poucas eram as que não tinham perdido um ou 

mais dos seus filhos e parentes. Outros tinham ficado cativos em 

Marrocos e iria pagar grandes importâncias para os libertar. 

Mas, sobretudo, os portugueses choravam o seu rei que tinha 

morrido solteiro e sem deixar descendentes. Dois anos depois, 

Portugal perdeu a sua independência política, visto que Filipe II rei 

de Espanha e neto do rei Dom Manuel I, subiu ao trono em Portugal. 
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Durante os anos que se seguiram, o povo acreditava que Dom 

Sebastião não tinha morrido na batalha e iria regressar a Portugal, 

numa noite de nevoeiro. Então, reclamaria para si o trono e o reino 

ganharia de novo a sua independência. Esta crença popular ficou 

conhecida na história com o nome de “Sebastianismo”. 

Teresa Correia 
 

Aristóteles 

 Aristóteles nasceu em Estágira, 

uma colônia jônica localizada no 

reino da Macedônia, no norte da 

Grécia. Seu pai, Nicômaco, era 

médico do rei Amintas, e deu ao 

filho estrutura para construir e 

solidificar seus estudos. 

Jovem, ainda aos 17 anos, 

Aristóteles ingressou na 

Academia de Platão, em Atenas. 

Foi por lá que despertou a 

atenção de seu mestre, Platão, 

a ponto de substituí-lo após sua 

morte. 

Sua primeira esposa foi Pítias, irmã de Hérmias, que foi morto pelos 

persas. Após a morte de Hérmias, Aristóteles foi para Mitilene. 

Depois que sua primeira esposa faleceu, o filósofo casou-se 

novamente com Hérpilis, com quem teve um filho chamado 

Nicômaco, a quem Aristóteles dedicou o livro “Ética a Nicômaco”. 

Em 343 se tornou o preceptor de Alexandre, filho do rei Macedônio 

Felipe II, e grande conquistador da época. Com o assassinato do rei 

Felipe II, Alexandre assume o trono. Em 335 a.C. Aristóteles retorna 

para Atenas e, com a ajuda de Alexandre, o filósofo funda sua própria 

escola. Sua escola, em pouco tempo, se tornaria um renomado 

centro de estudos, dividido em diferentes especialidades. 

Mas, com a morte de Alexandre, em 323 a.C., houve um aumento do 

sentimento antimacedônico em Atenas. E, além disso, o partido 

nacionalista foi reativado por Demóstenes. Tudo isso deixou a 

situação de Aristóteles delicada. Foi acusado, assim como Sócrates, 
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de impiedade e teve que se retirar de Atenas, deixando a Teofrasto 

sua escola. 

Morreu um ano depois de sua saída, acometido por uma doença 

estomacal. 

Luíz Real 

 

Alexandra, O Grande 

  Nascido em Pela no dia 20 de julho 

de 356 a.C., Alexandre III da 

Macedônia, conhecido como “o 

Grande” ou “Magno”, foi uma das 

personalidades mais aclamadas da 

história. Ele foi um príncipe e rei da 

Macedônia popular por ser um 

célebre conquistador do mundo 

antigo. Enquanto jovem, ele era 

conhecido por ser violento, mas 

também culto e sofisticado, afinal foi 

tutorado por ninguém menos que o 

grande filósofo Aristóteles e já 

demonstrava aptidão para a guerra e 

conquista. Após o assassinato de seu pai, que alguns até o acusam 

de ter feito tal atrocidade, Alexandre subiu ao trono com seus 20 anos 

e foi então que deu início aos seus grandes feitos que viriam a 

influenciar por toda a história. 

Durante seu reinado, Alexandre, O Grande fez várias conquistas em 

terras vizinhas e se tornou muito importante para a história.  

Em 334 a.C. Alexandre liderou um exército composto de macedônios 

e gregos que continha milhares de homens e atravessou a Ásia 

Menor. O jovem Rei conseguiu conquistar o litoral dessa área não 

somente com sua força bélica, mas também com a inteligência, pois 

havia levado sábios da época para estudar a fauna e flora do local, 

cartografando o terreno para criar estratégias de ataques. 

Ao sair da zona conquistada da Ásia Menor, Alexandre marchou em 

direção à Síria e derrotou o exército persa na batalha de Isso. 
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Depois disso, rumou ao Egito e lá não encontrou resistência da 

população, porque para os egípcios ele foi considerado um libertador 

do domínio persa. Sacerdotes aproveitaram a ocasião e gratificaram 

Alexandre com o título de imperador do Egito, então ele fundou uma 

nova cidade na área chamando-a de Alexandria. 

Saindo do território egípcio, o novo imperador marchou com os 

soldados em direção à Mesopotâmia para derrotar o exército persa. 

Ao chegar por lá, os persas tinham mais recursos tecnológicos contra 

o pequeno hoste de Alexandre, contando com cavalaria, elefantes e 

carruagens com rodas de eixos com lâminas pontiagudas. Contudo, 

mesmo com toda a tecnologia, os persas acabaram sendo 

derrotados pelo poder do grande conquistador. Isso é explicado pela 

desmotivação dos guerreiros que haviam sido obrigados pelo rei 

Dário a se alistarem. 

Os territórios asiáticos que hoje correspondem aos países como 

Paquistão e Uzbequistão também foram conquistados, até que no 

ano 326 a.C., já dentro das atuais fronteiras da Índia, os soldados se 

recusaram a avançar e Alexandre permitiu o regresso de alguns 

deles à Pérsia. 

Após conquistar diversos territórios Alexandre estava no auge do seu 

poder. O império comandado por suas forças estava no pináculo e 

tudo parecia ir bem. No ano de 323 a.C. o Imperador morre em Susa.  

Luíz Real 

 

Vasco Santana 

 Vasco Santana foi um grande ator e 

comediante do século XX.  

Fez varias revistas e contracenava muito 

com o ator António Silva, assim como 

muitas peças de teatro e alguns filmes 

como é exemplo o bem conhecido “Pátio 

das Cantigas” onde contracenava com o 

Ribeirinho, António Silva, Laura Alves, 

Barroso Lopes, e Num outro filme com 

Maria da Graça, Beatriz Costa, entre muitos 

outros. 
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Ele era de muito boas famílias e morava no Calhariz, tinha 2 filhos do 

primeiro casamento, um deles Henrique Santana que também era 

ator e escrevia peças, fazia muitos programas na rádio… 

Lurdes Barbosa 
 

Vímara Peres 

 Foi um fidalgo galego, nasceu na 

Corunha, em Espanha, em 820, foi 

cavaleiro e senhor da guerra enviado por 

D Afonso III das Astúrias ao vale do rio 

Douro, para expulsar os mouros e a ele 

se ficou a dever o repovoamento cristão 

das terras entre Douro e Minho; ajudado 

pelos cristãos da região; conquistou aos 

mouros no ano 868, Portucale, cidade 

situada entre duas margens do Douro; na 

margem direita, Portus e na margem 

esquerda, Cale, que mais tarde viria a 

tornar-se a cidade do Porto e Gaia; 

Vímara Peres, fundou um pequeno burgo fortificado junto de Braga, 

a que deu o nome de Vimaranis, que viria a ser Guimarães, onde 

morreu no ano 873; quem passar junto a Sé do Porto, pode admirar 

a imponente estátua de bronze com a sua figura, obra do escultor 

Barata Feio. 

M.ª Luísa Tamegão e Luíz Real 
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Infante D. Henrique 

O Infante Dom Henrique de Avis,  

foi 1.º duque de Viseu e 1.º senhor 

da Covilhã (Porto, 4 de março de 

1394 – Sagres, 13 de novembro de 

1460), foi um infante português e a 

mais importante figura do início da 

era das descobertas, 

popularmente conhecido como 

Infante de Sagres ou O Navegador. 

Os seus restos mortais encontram-

se sepultados no Mosteiro da 

Batalha. 

Infante D. Henrique nasceu numa 

quarta-feira de cinzas, dia então 

considerado pouco propício ao 

nascimento de uma criança. Era o quinto filho de João I de Portugal, 

fundador da Dinastia de Avis, e de Dona Filipa de Lencastre. 

Pouco se sabe sobre a vida do infante até aos seus catorze anos. 

Tanto ele como os seus irmãos (a chamada Ínclita geração) tiveram 

como aio um cavaleiro da Ordem de Avis. 

Em 1414, convenceu seu pai a montar a campanha para a conquista 

de Ceuta, na costa norte-africana junto ao estreito de Gibraltar. A 

cidade foi conquistada em Agosto de 1415, assegurando ao reino de 

Portugal o controlo das rotas marítimas de comércio entre o Atlântico 

e o Levante. Na ocasião foi armado cavaleiro e recebeu os títulos de 

Senhor da Covilhã e duque de Viseu. 

Entre 1419 e 1420 alguns dos seus escudeiros, João Gonçalves 

Zarco e Tristão Vaz Teixeira, desembarcaram nas ilhas do 

arquipélago da Madeira, que já eram conhecidas por navegadores 

portugueses desde o século anterior. As ilhas revelaram-se de 

grande importância, vindo a produzir grandes quantidades de 

cereais, minimizando a escassez que afligia Portugal. O arquipélago 

foi doado a D. Henrique por Duarte I de Portugal, sucessor de D. João 

I, em 1433. 
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Em 1427, os seus navegadores descobriram as primeiras ilhas dos 

Açores (possivelmente Gonçalo Velho). Também estas ilhas 

desabitadas foram depois povoadas pelos portugueses. 

Até à época do Infante D. Henrique, o cabo Bojador era para os 

europeus o ponto conhecido mais meridional na costa de África. Gil 

Eanes, que comandou uma das expedições, foi o primeiro a 

ultrapassá-lo (1434), eliminando os medos então vigentes quanto ao 

desconhecido que para lá do cabo se encontraria. 

Com um novo tipo de embarcação, a caravela, as expedições 

adquiriram um grande impulso. O cabo Branco foi atingido em 1441 

por Nuno Tristão e Antão Gonçalves. A Baía de Arguim em 1443, 

com consequente construção de uma feitoria em 1448. 

Dinis Dias chegou ao rio Senegal e dobrou o Cabo Verde em 1444. 

A Guiné foi visitada. Assim, os limites a sul do grande deserto do 

Saara foram ultrapassados. A partir daí, D. Henrique cumpriu um dos 

seus objectivos: desviar as rotas do comércio do Saara e aceder às 

riquezas na África Meridional. Em 1452 a chegada de ouro era em 

suficiente quantidade para que se cunhassem os primeiros cruzados 

nesse metal. 

O Infante morreu solteiro, sem alguma vez ter tido mulher ou filhos. 

Deixou como seu principal herdeiro o seu sobrinho, em bens, cargos 

e títulos, o segundo filho de seu irmão o rei D. Duarte já falecido, o 

Infante D. Fernando, duque de Beja, e que a partir dessa altura passa 

a ser Duque de Viseu tal como ele e a dirigir os Descobrimentos 

portugueses para o Reino de Portugal tal como o seu tio. 

Luíz Real 
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D. João II 

   Os historiadores mantém uma 

atitude de reverência e louvor por 

este monarca a respeito à admiração 

pelo Renascimento, esfumando-se 

assim a Idade Média. É um rei dos 

tempos novos. 

Neste reinado houve também 

desenvolvimento socio-económico e 

cultural. Toda a gente falava de um 

rei excelente. Era zeloso, prudente, 

forte, gentil e bom cavaleiro. 

Reinou de 1481 a 1495. Filho de d. 

Afonso V e de D. Isabel. 

Acompanhou o pai na expedição que tomou Arzila e Tânger onde é 

armado cavaleiro. 

Em 1481, por morte do seu pai é aclamado rei em Sintra. 

D. João II centraliza o poder da coroa e entra em conflito com a 

nobreza. Manda prender e executar o Duque de Bragança. Mata 

pessoalmente o cunhado d. Diogo, duque de Viseu e persegue os 

nobres que conspiram contra ele. 

Dá impulso a política marítima. Era instruído em filosofia, história e 

poesia. Generoso, amava a verdade e não a lisonja. 

Morreu em Alvor em 1495. Jaz no Mosteiro da Batalha. Foi o primeiro 

rei a usar o título de Rei de Portugal e dos Algarves e de Aquém-e-

Além-Mar, Senhor da Guiné. 

Suzete Pinto 
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Uma aventura 

Vou contar-lhes uma aventura da minha mocidade. 

Tinha eu 28 anos e, por pertencer a um clube de campismo, 

resolvemos, eu e uns amigos, visitar a ilha da Madeira. 

Embarcámos no navio Carvalho Araújo, e rumámos à Madeira. 

Em contacto com o clube de campismo do Funchal, foi-nos permitido 

instalar o nosso acampamento na Mata do Jardim Do Casino do 

Funchal. A partir daí, realizámos varias visitas e, uma delas, é uma 

aventura que lhes quero contar. 

Fomos de camioneta para o lado do Funchal e até Santana. E 

começámos a ascensão passando por Ribeiro Frio até ao Pico Ruivo, 

ponto mais alto da ilha, percorrendo caminhos muito íngremes e 

perigosos. Atravessámos uma crista muito estreita até ao pico do 

Areeiro e depois seguimos para o Pico Ruivo. 

Aí, como já era tarde, pernoitámos na casa de abrigo. A casa era 

muito pequena e construída toda em cimento, talvez para resistir a 

temporais, com uma sala onde estavam 12 beliches todos em 

cimento e arrumados à altura de três cada. No dia seguinte, 

continuámos pela crista dos montes, por vezes fazendo alpinismo 

para transpor algumas cristas, até à cratera do vulcão onde 

edificaram uma aldeia chamada Curral das Freiras. 

Era uma vista maravilhosa apreciar a aldeia do alto das faldas do 

vulcão! 

A seguir, continuámos sempre pelos pontos mais altos da ilha rumo 

à Encumeada, planalto que percorre a ilha até ao extremo. Neste 

planalto fomos por uma berma da crista dos montes, e por vezes 

tivemos de transpor obstáculos amarrados à corda e um a um. Nessa 

mesma berma fizemos o almoço e apreciámos a vista fantástica, pois 

as casas no fundo dos montes pareciam casinhas de brincar. 

Continuámos o caminho até Fajã da Ovelha onde de camioneta 

regressámos ao Funchal. 

Foi uma aventura que nunca mais esqueci com os meus amigos. 

Hoje estará muito diferente, até por razões de segurança dos turistas. 

Luíz Real 
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Canto dos Sabores 

Bacalhau à minha moda 

Bacalhau q.b., batatas q.b., azeite, cebola q.b., alhos, cenoura, alho 

francês, pão para torrar, natas, pimenta, sal, coentros e vinho branco 

q.b. 

Cozer as batatas e o bacalhau, não muito e aguardar. Cozer a 

cenoura cortada às rodelas e o alho francês da mesma forma e 

aguardar. Cortar a cebola em meias rodelas e o alho picado. Colocar 

a cebola e o alho num tacho, temperar com azeite e um pouco de 

vinho branco, deixar cozer e alourar. 

Após estas operações começar a colocar num tabuleiro de forna: 

Revestir o fundo com a cebola e o alho, guardar o azeite da confeção; 

cortar as batatas aos quadrados e pôr uma camada; espalhar 

cenoura, alho francês e coentros; espalhar o bacalhau às lascas; 

repetir as operações até acabar os ingredientes; deitar o azeite por 

cima e espalhar as natas. Torrar o pão e desfazer até ficar em grão 

e depois cobrir o tabuleiro com este pão ralado. Aguardar a hora de 

servir e levar ao forno médio durante 6 minutos. 

Luíz Real 

 

Frango à moda da Florinda 

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, sal e pimenta q.b. 

Leve ao lume um tacho com azeite até aquecer, junte os pedaços de 

frango já sem pele e lavados e deixe-os cozinhar até ficarem 

dourados de ambos os lados. 

Descasque a cebola e os alhos e corte-os em fatias finas. 

Retire o frango do tacho sem desligar o lume e junte a cebola e os 

alhos ao molho, mexa e deixe cozinhar até a cebola ficar macia. 

Acrescente o tomate picado ao refogado e o vinho branco, o caldo de 

galinha, e pimenta, envolva tudo delicadamente; deixe ferver durante 

alguns minutos. 
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Coloque novamente os pedaços de frango no tacho, tape e deixe 

cozinhar em lume brando durante cerca de 40 minutos. Pode 

acrescentar água se achar que precisa de molho. Sirva decorado a 

gosto. 

Florinda Ventura 

 

Mousse de Manga 

2 mangas maduras, 2 claras, 1 pacote de natas, 2 limas, 1 dl de água, 

3 colheres de sopa de açúcar. 

Cortar as mangas depois de descascadas e triturar junto com o sumo 

das limas. Bater as claras em castelo. Levar ao lume o açúcar e a 

água, sem mexer, e deixar ferver durante 2 minutos. Retirar e deixar 

arrefecer. 

Juntar as claras a este preparado e, a pouco e pouco, envolver o 

sumo de manga. Colocar em taças e levar ao frio. 

Luíz Real 

 

Tarte de Maçã 

 

100 gr de manteiga 

100 gr de açúcar 

100 gr de farinha 

2 ovos 

2 maçãs 

2 colheres de sopa de nozes 

1 colher de sopa de passas 

1 colher de café de canela 

1 pitada de noz moscada 

1 colher de café de fermento 

 

Após tirar o caroço fatiar as maçãs em meias luas e polvilhá-las com 

farinha maizena, colocar as passas de molho em vinho do Porto. 

Barrar uma forma sem buraco ou um pirex e forrar o fundo com papel 

vegetal e barrar. 

Bater a manteiga com o açúcar, juntar os ovos e bater, juntar a 

farinha com o fermento. 



21 
 

 

Colocar as maçãs no pirex, espalhar por cima da maçã as passas 

escorridas e as nozes. 

Verter a massa por cima das frutas e colocar no forno previamente 

aquecido até estar cozido ou seja ao espetar um palito que este saia 

seco, virar a tarte num prato, retirar o papel vegetal com cuidado e 

pode polvilhar com açúcar em pó.  

Teresa Almeida 

   

Anedotas 

_ Queres saber uma coisa? Melhor que um copo de vinho, não há 

nada! 

_ Óh se há! 

_ Então o que é? 

_ Uma garrafa de vinho! 

 

-Querida, sonhei que tinha arranjado emprego! 

-Por isso é que acordaste com aspeto de doente! 

 

A esposa para o marido já entradote que recolhe altas horas da noite 

a casa 

 -Não tens vergonha de desonrar os cabelos brancos? 

-Tens razão, meu amor vou tingi-los! 

M. Luísa Tamegão 


