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Jornal Desafio Sénior

A Aventura da Vida 

É um facto, a vida é uma aventura 

Sempre procurando conhecimento 

Ler, estudar, para ter muita cultura 

E poder ser aplicada num momento 

 

O homem não desiste de saber mais 

Espalha os conhecimentos que tem 

Investiga, as aplicações dos metais 

E a origem da terra e futuro também 

 

Os sábios e cientistas, querem mais 

Para alcançar tudo que a vida tem 

E assim realizar o que não é demais 

 

Já alcançou muitas e belas vitórias 

E por isso satisfação também 

E mais estão a vir para as histórias. 

   Luiz Real 

Março e Abril  2016 

8ª 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 aos Castelos de 

Portugal. 

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. 

A nossa amiga M.ª Luísa Tamegão nunca nos deixa sem um 

momento especial de reflexão! 

E é uma das participantes juntamente com Irene Carneiro, Florinda 

Ventura, Celeste Silva e Carolina Lopes dos Tesouros de Sabedoria 

Popular. 

Já não podemos imaginar o nosso Jornal sénior sem o Canto dos 

Poeras sempre brilhantemente representado pelo nosso amigo Luíz 

Real. 

Quando se entra no tema deste mês: Os Castelos de Portugal, mais 

uma vez os nossos colaboradores fiéis não desiludem e encantam-

nos com histórias de tantos castelos que enriquecem a nossa história 

e património: 

1. Castelo de Monsaraz – Carolina Lopes 

2. Castelo de Tomar – Suzete Pinto 

3. Castelo de Chaves – Irene Carneiro 

4. Castelo de São Jorge – Teresa Correia 

5. Castelo de Porto de Mós e Castelo de Monforte – Luíz Real 

6. Castelo de Montemor-o-Velho – teresa Almeida e Luíz Real 

7. Castelo de Leiria – M.ª Lourdes Barbosa e Irene Carneiro 

8. Castelo de Silves – Rosinda Cruz 

9. Castelo de Guimarães – Florinda Ventura 

10. Castelo de Palmela – M.ª Eugénia Silva 
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11. Castelo de Bragança – M.ª Luísa Tamegão 

E terminamos como tem sido hábito, com o nosso Canto dos 

Sabores, desta vez a cargo de Teresa Almeida, Suzete Pinto e M.ª 

Luísa Tamegão; e com alguma diversão com adivinhas e anedotas 

com a ajuda de Irene Carneiro e M.ª Luísa Tamegão. 

Esperamos que gostem e que possam desfrutar de momentos 

agradáveis com a leitura do nosso Jornal Sénior. 

 

 

 

 

 



4 
 

Citações e Reflexões 

Se Deus encheu a tua vida de obstáculos, é porque ele acredita na 

tua capacidade de passar por cada um. 

                     Charle Chaplin 

Se bondoso, pois todas as pessoas que encontrares estão a travar 

uma batalha difícil 

 Platão 

Assim que se escolhe a esperança, tudo é possível 

                                                     Cristovão Reeve 

Contribuição de M.ª Luísa Tamegão 

 

Tesouros de Sabedoria Popular 

Provérbios 

Saco vazio não se aguenta de pé. 

A lisonja faz amigos e a verdade inimigos. 

Alho e limão são meio cirurgião. 

Amigos poucos e bons. 

Não deites foguetes antes da festa. 

O que se aprende no berço dura até à sepultura. 

Ninguém quer ser velho, nem morrer novo. 

Viver é lutar. 

Maior vingança é o desprezo. 

Com esforço e esperança, tudo se alcança. 

   Luísa Tamegão 

Provérbios de Fevereiro 

Fevereiro quente trás o diabo no ventre 

Fevereiro cada sulco seu ribeiro. 

Se não chove em Fevereiro nem bom pão nem bom lameiro. 
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Provérbios de Março 

Em Março tanto durmo como faço. 

Março marçagão tolha o vinho e não dá pão. 

Março, de manhã cara de cão, ao meio dia cara de rainha, e à noite 

cara de fuinha. 

Março espigaço. 

Março nem o rabo do gato molhado. 

Irene Carneiro 

 

Lengalengas e Destrava-Línguas 

Sardanisca de rabo cortado 

Quem te o cortou? Foi o machado. 

Que é do machado? 

Foi rachar lenha. 

Que é da lenha? 

Queimou o lume. 

Que é do lume? 

Aqueceu a água. 

Que é da água? 

Bebeu o boi. 

Que é do boi? 

Foi semear trigo. 

Que é do trigo? 

Comeu a cotovia. 

Que é da cotovia? 

Pôs os ovos. 

Que é dos ovos? 

Comeu o frade. 
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Que é do frade? 

Foi dizer missa. 

Então vamos correr atrás do frade com uma chamiça. 

Celeste Silva 

 

Era meia-noite quando o ladrão veio 

Bateu 3 pancadas à porta do meio 

À porta do meio mesmo ao postigo 

Dê-me cá o lenço que eu já venho ferido 

Se você vem ferido vá-se já embora  

A minha portinha não se abre agora 

Nem se há-de abrir a minha mãezinha está a dormir 

Acorda mãezinha se estás a dormir 

Anda ali o cego que anda a pedir 

Se ele anda a pedir dá-lhe pão e vinho 

Se ele não quiser que siga o seu caminho 

Não quero o seu pão nem quero o seu vinho 

Quero que a Vitorina me ensine o caminho 

Anda Vitorina sejas bem mandada 

Ensina ao ceguinho o caminho da estrada 

Anda meu ceguinho daqui mais além 

Não me chames cego que vejo tão bem 

Adeus minha terra adeus olivais 

Adeus minha mãe para nunca mais. 

Florinda Ventura 
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Cantiga 

"MARIA PAPOILA" 

Com saudades na lembrança, disse adeus 

Á terrinha mais ao lar AI, AI, AI, 

Levo n'alma a luz da esperança e fé em Deus 

Parto a rir e a cantar, AI, AI, AI, 

Despedi-me das ovelhas 

Do meu cão das casas velhas 

Do lugar onde nasci, AI,AI,AI, 

Não me importo ir á toa 

Que o meu sonho é ver Lisboa 

Mai'lo mar que nunca vi 

Refrão [bis] 

Adeus oh terra, 

Adeus linda serra de neve a brilhar 

Adeus aldeia, que levo na ideia 

Não mais cá voltar 

Diz que a sorte é das pessoas, sempre ouvi 

Vem do nome que elas têm AI, AI, AI, 

coisas más ou coisas boas, vem daí 

Que comigo calha bem, AI, AI, AI, 

Eu no monte era Papoila 

Tinha o nome de moçoila 

Que no campo anda a lidar AI, AI, AI, 

Minha mãe também dizia 

Como sou também Maria 

Tinha que ir pro pé do mar 
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Refrão [bis] 

Do filme de "Maria Papoila" do cineasta português "Leitão de Barros" (1937) cuja 

protagonista foi Mirita Casimiro (Poema de José Galhardo, Música de Raul Ferrão) 

Contribuição de Carolina Lopes 

 

Canto dos Poetas 

                                    A Idade da Inocência 

Idade da inocência, que saudade 

Não tinha nenhumas preocupações 

Vivia a vida sem alguma maldade 

E ninguém me criticava as ações 

Todos eles me acarinhavam 

Ninguém me olhava de lado 

O que pedia logo mo davam 

E depois, ficava logo babado 

Hoje, é um mundo de traições 

Onde se luta para ser alguém 

Até se despedaçam corações 

É diferença dos tempos idos 

E da nossa inocência também 

Será que estamos perdidos? 

 Luiz Real 

 

                                                Sempre 

Sempre que eu te vejo 

Fico logo apaixonado 

Sinto em mim o desejo 

De amar e ser amado 
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Sempre que penso em ti 

Penso que fui olvidado 

Nem sabes o que senti 

Por ter sido descuidado 

Sempre, sempre te desejei 

Nesse teu jeito engraçado 

E por isso eu ainda não sei 

Se me tens em boa amizade 

E aguardo muito embaraçado 

Sempre com muita saudade 

Luiz Real 

                                  O Amor Nunca Esquece 

Seja na morte ou seja na vida 

O amor nunca vai esquecer 

É uma emoção muito sentida 

Que dura enquanto se viver 

Quem ama e, por isso é recusado 

Sofre, no coração, a desgraça 

De vir a ter, seu amor, malfadado 

E por uma situação sem graça 

Situação que sempre sonhou 

Ser um hino à liberdade 

De ter o amor de quem amou 

O amor é como nuvem na noite escura 

Mas que resplandece em felicidade 

Com alegria, sem ter nada de obscura 

Luiz Real 
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Vamos a Ver 

A frase vamos a ver ou, talvez 

É expressão muito empregada 

Quando não se tem a intenção 

De resolver uma questão dada 

Será essa, a grande diferença 

De fazer o que nos foi pedido 

Ou vamos a ver, na querença 

De que, tudo já estar perdido 

Vamos a ver, quando é dito 

É uma intenção de querer, 

E, talvez seja o ultimo grito 

De quem ignora ou desconhece 

Alguma maneira, do que fazer 

Para sossegar, quem o merece. 

 Luiz Real 
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Castelos de Portugal 

 

    Castelo de Monsaraz 

Calcula-se que foi edificado no reinado de D. Dinis em 1310 sobre 

uma estrutura defensiva já existente no tempo dos romanos e dos 

visigodos. 

Este castelo no tempo da reconquista cristã na Península Ibérica, no 

reinado de D. Afonso Henriques foi reconquistado, mas voltou a cair 

nas mãos dos muçulmanos; mas no reinado de D Sancho ll, passou 

para as mãos dos portugueses definitivamente; nesta, reconquista 

participaram os Cavaleiros da Ordem do Templo a quem D Sancho ll 

doou o castelo e os seus arredores; a Ordem foi extinta e doado à 

Ordem de Cristo; no reinado de D. Dinis foi construído a Torre de 

Menagem que ainda hoje domina uma riquíssima paisagem e é um 

rico miradouro sobre a Barragem de Alqueva. 

                                                   Carolina Lopes 
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  Castelo de Tomar 

O castelo de Tomar foi fundado por Gualdim Paes, mestre da Ordem 

do Templo, em 1160. Com a extinção da ordem em 1312, D. Dinis 

cria a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que irá absorver os templários 

portugueses. 

O Infante d. Henrique será, em 1417, o grão-mestre desta nova 

ordem. É então que manda construir no interior do castelo uns paços 

para si, hoje em ruína, o claustro da lavagem e o claustro do 

cemitério, para dar sepultura aos mestres da Ordem de Cristo. 

Com D. Manuel, o convento sofre também alterações. Dessa época 

e a mundialmente famosa janela manuelina da sala do capítulo, um 

dos ex-libris de Portugal, concebida em 1510 por Diogo por Arruba. 

Na sua decoração existem árvores e troncos, laços e cordas, o fogo, 

animais, fauna da terra e do mar, anjos, reis e a ordem representada 

pela Cruz de Cristo, a esfera armilar e o escudo do reino. 

Suzete Pinto 
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  Castelo de Chaves 

A primitiva fortificação de Chaves é anterior à ocupação romana da 

Península Ibérica, e terá sido reforçada pelos muçulmanos após a 

sua conquista, no século VIII, e ocupação até ao século XI. Na época 

da reconquista cristã, é tomada aos mouros por forças do reino de 

Leão, e terá sido, no reinado de D. Afonso Henriques, conquistada 

ao reino de leão e incluída no Condado Portucalense. Afonso IX de 

Leão e Castela, por volta de 1221, reconquista Chaves, que voltaria 

à posse portuguesa em 1231, devido a negociações entre Portugal e 

Castela. O Castelo foi reconstruído por ordem de D. Afonso III e as 

obras prosseguiram no reinado de D. Dinis, sendo dessa data, por 

exemplo, a Torre e Menagem. Chaves tomou o partido por D. Beatriz, 

na crise de 1383, iniciada com a morte do rei D. Fernando sem deixar 

herdeiros masculinos, e com sua filha D. Beatriz, casada com o rei 

de Castela, a reclamar o trono português. Como D. Beatriz significava 

a perda da independência, havia à possibilidade de subir ao trono, ou 

o filho do Rei Pedro I e Inês de Castro, a viver em Castela, ou João, 

Grão-Mestre de Aviz, filho de D. Pedro I e da aia de Inês de Castro, 

Teresa Lourenço, optando-se pelo segundo, que viria a ser D. João 

I, e uma guerra com Castela. Neste contesto, o castelo de Chaves foi 

cercada pelas forças do Condestável D. Nuno Álvares Pereira, 

impondo a sua rendição, para se tornar mais tarde propriedade do 

Condestável, por doação do rei D. João I. As defesas do castelo 

foram modernizadas durante a Guerra da Restauração, depois de 

1640, para ser usada artilharia, que serviu também durante as 

invasões francesas. Classificado como Monumento Nacional, 

beneficiou de obras de consolidação e restauro, a cargo da Direção 

Geral de Edifício e Monumentos Nacionais. Em 1978, foi instalado 

um museu militar, na Torre de Menagem. 

Irene Carneiro 
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  Castelo de São Jorge 

O Castelo de S. Jorge, considerado Monumento Nacional integra a 

zona nobre da antiga cidadela medieval (alcáçova), constituída pelo 

castelo, os vestígios do antigo paço real e parte de uma área 

residencial para elites. 

A fortificação, construída pelos muçulmanos em meados do século 

XI, era o último reduto de defesa para as elites que viviam na 

cidadela: o alcaide mouro, cujo palácio ficava nas proximidades, e as 

elites da administração da cidade, cujas casas são ainda hoje visíveis 

no Sítio Arqueológico. 

Após a conquista de Lisboa, em 25 de Outubro de 1147, por D. 

Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, até ao início do século 

XVI, o Castelo de S. Jorge conheceu o seu período áureo enquanto 

espaço cortesão. Os antigos edifícios de época islâmica foram 

adaptados e ampliados para acolher o Rei, a Corte, o Bispo e instalar 

o arquivo real numa das torres do castelo. Transformado em paço 

real pelos reis de Portugal no século XIII, o Castelo de S. Jorge foi o 

local escolhido para se receberem personagens ilustres nacionais e 

estrangeiras, para se realizarem festas e aclamarem-se Reis ao 

longo dos séculos XIV, XV e XVI. 

Com a integração de Portugal na Coroa de Espanha, em 1580, o 

Castelo de S. Jorge adquire um caráter funcional mais militar, que se 

manterá até ao início do século XX. Os espaços são reconvertidos, 

outros novos surgem. Mas, é sobretudo após o terramoto de Lisboa 

de 1755 que se dita uma renovação mais substantiva com o 

aparecimento de muitas construções novas que vão escondendo as 

ruínas mais antigas. No século XIX, toda a área do monumento 

nacional está ocupada por quartéis. 
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Com as grandes obras de restauro de 1938-40, redescobre-se o 

castelo e os vestígios do antigo paço real. No meio das demolições 

então levadas a cabo, as antigas construções são resgatadas. O 

castelo readquire a sua imponência de outrora e é devolvido ao 

usufruto dos cidadãos. 

Já no final do século XX, as investigações arqueológicas promovidas 

em várias zonas contribuíram, de forma singular, para constatar a 

antiguidade da ocupação no topo da colina e confirmar o inestimável 

valor histórico que fundamentou a classificação do Castelo de S. 

Jorge como Monumento Nacional, por Decreto Régio de 1910. 

Teresa Correia 

 

  Castelo de Porto de Mós 

O Castelo de Porto de Mós, também referido como Castelo de D. 

Fuas Roupinho, localiza-se na freguesia de São Pedro, na vila de 

Porto de Mós, no distrito de Leiria, em Portugal. 

Erguido sobre um outeiro, em posição dominante sobre a povoação, 

o seu nome está ligado ao de D. Fuas Roupinho, imortalizado nos 

versos de Luís de Camões e na lenda de Nazaré. 

Acredita-se que a ocupação do sítio remonte à pré-história, conforme 

fragmentos de cerâmica resgatados pela pesquisa arqueológica. Do 

período da ocupação romana, de quando se crê date a primeira 

defesa da povoação, foram recolhidas moedas e identificadas 

inscrições latinas em duas cantarias. Essa primitiva defesa teria sido 

aumentada nos séculos seguintes, sucessivamente por Visigodos e 

Muçulmanos. 
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A estrutura defensiva do castelo foi severamente danificada pelo 

terramoto de 1755 e, novamente, em menor grau, pelo de 1909, 

comprometendo em particular o alçado norte. 

No século XX, foi classificado como Monumento Nacional por 

Decreto publicado em 23 de Junho de 1910.  

O castelo-solar de Porto de Mós apresenta planta pentagonal 

irregular, em estilo gótico e renascentista. Os seus panos de 

muralhas são reforçados, nos ângulos, por cinco torres. As duas, pelo 

lado sul, são encimadas por coruchéus piramidais verdes, estando 

as três restantes danificadas. Os parapeitos das torres e cortinas são 

reforçados por uma série de mísulas, outrora rematadas por ameias. 

A fachada sul apresenta uma combinação de elementos 

arquitectónicos do gótico quatrocentista. Duas torres com janelas 

flanqueiam-na, dispondo-se no espaço entre ambas uma varanda 

dupla com abóbadas de aresta. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CastelodePortodeMós 

contribuição de Luíz Real 

 

 Castelo de Montemor-o-Velho 

O castelo de Montemor-o-Velho, está implantado num local que 

apresenta vestígios de ocupação muito antiga, provavelmente pré-

histórica, todavia é certa a ocupação romana, atestada pelas pedras 

utilizadas na base da Torre de Menagem. As primeiras referências a 

este castelo, dão conta da sua reconquista aos árabes por volta de 

848, mas cairia de novo nas mãos dos muçulmanos em 990, com 

nova reconquista cristã por volta de 1006, para voltar à posse árabe 

em 1026, e este alternar de conquistas e reconquistas só viria a 

estabilizar por volta de 1064, quando Fernando Magno reconquista 

toda a região, empurrando os árabes para lá do Mondego. Este 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CastelodePortodeMós
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castelo em conjunto com os de Miranda, Penela, Soure e Santa 

Eulália, formavam, no período da consolidação da independência do 

Condado Portucalence, uma cintura defensiva da cidade de Coimbra. 

Palco de muitas lutas, não só com os árabes, mas também devido às 

disputas entre os príncipes e reis de Portugal, e até nas invasões 

francesas, foi sendo reparado, ampliado e modificado ao logo dos 

séculos, mas se alguma coisa marca a história desta fortaleza, é o 

facto nela ter sido decidida a morte de Inês de Castro. Ao longo dos 

anos, a quebra progressiva do interesse militar deste tipo de 

estruturas, foi ditando ou o abandono ou a sua utilização com outros 

fins, neste caso chegou a existir no seu interior, um cemitério, junto 

à igreja da Alcáçova, que foi retirado em meados dos século XX. A 

partir de 1936 tem vido a ser conservado, foram reconstruídas 

muralhas, foi colocada instalação elétrica e criada uma casa de chá 

no que resta do chamado, Paço das Infantas. Está classificado como 

Monumento Nacional. Para além do que este castelo tem para ver, 

da sua grande estrutura defensiva, no seu interior encontram-se as 

ruínas do antigo paço senhorial, a Igreja de Santa Maria da Alcáçova, 

a Capela de Santo António, a Igreja da Madalena e as ruínas da 

Capela de São João. 

https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-montemor-o-velho 

contribuição de Luíz Real e Teresa Almeida 

 

  Castelo de Monforte 

O castelo de Monforte de Águas Frias, situada numa das escarpas 

da serra do Brunheiro, supõe-se ter começado a ser edificado, no 

reinado de D. Afonso III, ou terá sido durante este reinado que se 

iniciaram as reformas que lhe deram a atual configuração, 

aproveitando uma fortificação mais antiga. As obras prolongando-se 

https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-montemor-o-velho
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até ao reinado de D. Dinis, concluindo-se em 1312, sendo desta data 

a Torre de Menagem. No século XV, o castelo voltou a beneficiar de 

obras, nomeadamente da construção de um fosso. Outras obras 

tiveram lugar em consequência da Guerra da Restauração da 

independência portuguesa, tendo em vista a sua modernização para 

o uso de artilharia. Classificado como Monumento Nacional, 

beneficiou de intervenções com vista à consolidação e recuperação 

das estruturas, construídas em granito, que resistiram ao abandono 

e ao tempo. Esta fortificação domina a paisagem com a sua torre 

quadrangular, dividida interiormente em três pavimentos, existindo no 

inferior uma cisterna e o piso intermédio é acedido através de uma 

porta que se abre para as muralhas. 

https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-monforte-aguas-frias 

contribuição de Luíz Real 

 

  Castelo de Leiria 

O castelo de Leiria situa-se na cidade de Leiria. 

Edificado em posição dominante a norte sobre a primitiva povoação 

e o rio Lis, é um belo e imponente castelo medieval. 

Ao consolidar o seu governo a norte, a partir de 1128, o jovem d. 

Afonso Henriques planeou alargar os seus domínios para a fronteira 

sul, constantemente atacada pelos muçulmanos. 

Assim fez erguer um novo castelo entre Coimbra e Santarém a que 

chama de Leiria assim como a povoação. Dois anos mais tarde, a 

povoação e o castelo foram assaltados e conquistados pelo califado 

Almóada, que se aproveitaram de uma investida de D. Afonso 

Henriques à Galiza. 

https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-monforte-aguas-frias
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De volta ao reino o monarca derrotou os mouros na célebre batalha 

de Ourique. Mais uma vez os mouros atacaram e reconquistaram 

Leiria e o castelo. De volta às mãos de D. Afonso Henriques, foi 

reconstruído e pertenceria de forma permanente ao Condado 

Portucalense. 

Outros monarcas dedicaram atenção ao castelo de Leiria, 

destacando-se D. Dinis que ali residiu por diversas ocasiões, vindo a 

doá-lo à rainha Santa Isabel. É a D. Dinis que se atribui a adaptação 

de castelo à função de palácio e a reconstrução da capela de Nossa 

Senhora da Pena. 

M.ª Lourdes Barbosa e Irene Carneiro 

 

 Castelo de Silves 

Localizado na freguesia e concelho de Silves no distrito de Faro no 

Algarve, é das mais notáveis obras da arquitetura militar deixado 

pelos árabes; fica situado no mais alto ponto da colina da cidade; no 

seu exterior, junto á entrada principal encontra-se uma escultura em 

bronze do rei D Sancho I que conquistou Silves com a ajuda dos 

Cruzados. 

Dentro do castelo destaca-se vários elementos dignos de ser visitado 

como uma grande cisterna retangular que abastecia água para a 

cidade; a cisterna dos Cães, um grande poço com mais de 40 metros 

de profundidade, onde descobriram trabalhos arqueológicos feitos 

com fragmentos da cerâmica medieval; no seu subsolo guardavam 

cereais para durante ano manter a resistência e autonomia desta 

fortaleza militar! Numa vasta área localizada na nascente, 

descobriram a estrutura duma habitação de dois pisos, um jardim 



20 
 

interior, e um complexo de banhos, que se julga ser um palácio, 

outrora ocupado por dignitários muçulmanos. 

   Rosinda Cruz 

  Castelo de Guimarães 

São centenas de castelos erguidos na Idade Média e espalhadas por 

todo Portugal; vou falar no Castelo de Guimarães; localiza-se na 

freguesia de Oliveira do Castelo, no concelho de Guimarães no 

distrito de Braga de origem medieval; foi em Guimarães em 1112 

onde nasceu o nosso primeiro rei D Afonso Henriques; 

Em finais do Século 1X as terras de Vimares foram concedidos a um 

castelhano, Diogo Fernandes que aí veio a estabelecer; esses 

domínios vieram depois a pertencer a Mumadona Dias; consta que o 

castelo foi construído nessa época no topo do Monte Lago, para 

proteger o povo dos ataques, quer dos muçulmanos, quer dos 

normandos. 

O castelo era muito simples, tendo apenas uma torre e uma cerca, 

mas mais tarde a cerca e o antigo edifício foram demolidos e 

construíram a imponente Torre de Menagem e reforçado o seu 

perímetro defensivo 

 No século XX o Castelo de Guimarães foi classificado como 

Monumento Nacional. 

                                  Florinda Ventura 
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  Castelo de Palmela 

Está situado na Vila de Palmela, no distrito de Setúbal, na Costa Azul, 

no Parque Natural de Arrábida; estando o tempo bom, na Torre de 

Menagem vê-se bem a cidade de Lisboa; este Castelo, situa-se a 240 

metros acima do nível do mar; tem vários torreões em quadrado e 

circular; está classificado como Monumento Nacional num decreto-

lei publicado em 23de Junho de 1910 e está aberto ao público 

diariamente. 

Na Pré-História, em Palmela residiam, primeiro os Lusitanos, depois 

os Visigodos em seguida os muçulmanos e por fim os romanos; 

foram os Muçulmanos que começaram a edificar a sua fortificação 

entre os séculos Vlll e lX; depois de Lisboa reconquistada por D. 

Afonso Henriques, os Muçulmanos abandonaram a Vila de Palmela. 

Quando D. Sancho l sobe ao trono, Palmela e as outras fortificações 

caíram outra vez nas mãos do inimigo; só com a vitória da Batalha 

de Nova Tolosa em1212 é que se conseguiu uma vitória decisiva 

para o exército cristão e as terras até Évora foram reconquistadas! O 

Rei D. Denis mandou erguer no Castelo a Torre de Menagem em 

estilo gótico para defender a entrada principal do Castelo; D João l, 

mandou construir um Convento e uma Igreja, onde a Ordem Militar 

de Santiago se instalou definitivamente a partir de1443; do convento 

foi feita uma pousada em 1970. 

M.ª Eugénia Silva 
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  Castelo de Bragança 

De perfil medieval, fica situado na freguesia de Santa Maria, no 

Centro histórico da cidade; foi mandado construir pelo rei D João l 

em 1409 sobre os restos duma fortificação da época de D Afonso 

Henriques e acabado em meados do século XV; a arquitetura de 

estilo gótico; do alto dos muros do castelo vê-se uma extensão de 

terreno não sô para a vigilância, como para desfrutar as belas 

paisagens! No ponto mais defensível do castelo destaca-se a Torre 

de Menagem, com cerca de 33 metros de altura e com poucas 

aberturas, para que as flechas dos inimigos não atingissem os 

defensores; hoje é um Museu Militar, espaço cultural pelo passado 

português que tão glorioso foi; do lado Norte da cerca exterior, 

destaca-se a Torre da Princesa, onde se conta uma lenda que uma 

Princesa ficou lá encarcerada por não aceitar casar com o homem 

que o tio lhe impôs. Do lado de fora vê-se o Pelourinho e o Domus 

Municipalis, único no país; era lá que se discutia os assuntos 

importantes da Nação; o mesmo que a assembleia atual? Duvido! 

Eram homens com barbar rija! Pátria e o Povo acima de tudo! 

M. ª Luísa Tamegão 
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Canto dos Sabores 

Mousse de Limão 

Ingredientes: 1 iogurte, 2 ovos, 1 colher de sobremesa de mel, 2 

colheres de café de açúcar, sumo de meio limão, sal. 

Separar as claras das gemas. Bater as gemas com o sumo de limão, 

a casca ralada e o açúcar. Juntar o mel. Bater as claras em castelo, 

juntar um pouco de sal. Juntar o iogurte e misturar. 

Coloca-se o recipiente durante pouco tempo no frigorífico antes de 

servir. 

Suzete Pinto 

 

Tarte de Maçã 

Ingredientes: 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. 

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 
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Bolo de requeijão 

Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 1 requeijão, 6 ovos, sumo e 

rasa de um limão, 100 gramas de farinha, 1 colher de sobremesa de 

fermento em pó. 

Separar as gemas das claras. Bater as claras em castelo. Bater todos 

os ingredientes e misturar delicadamente as claras em castelo, 

colocar numa forma de aro amovível barrada com margarina e 

polvilhada com farinha. Colocar no forno pré aquecido a 200º durante 

30 minutos.  

Teresa Almeida 

Scones 

60grs de açúcar------120 de manteiga a temperatura de ambiente----

-1 iogurte natural-----3ovos----500g de farinha-----1colher de sopa de 

fermento em pó----100grs de sultanas ---1 ovo batido 

Ligue o forno a 190 graus; polvilhar um tabuleiro com farinha; 

misturar  a manteiga com o açúcar e o iogurte até obter um creme; 

adicione os ovos, um a um mexendo em cada adição; envolva depois 

a farinha e o fermento. Junte por fim as sultanas, numa superfície 

enfarinhada, estenda a massa e corte em pedaços  com  três cm de 

espessura; pincele os scones com um ovo batido e leve- os ao forno 

durante 25 minutos; sirva-os com manteiga ou com geleia ao gosto 

Luísa Tamegão 

Adivinhas 

1. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? 

2. Quem era o pai dos filhos de Zebedeu? 

3. Quem é a sogra da mulher do meu irmão? 

4. Porque é que Napoleão usava suspensórios brancos? 

5. Seis e sete são catorze ou quatorze? 

6. Dizes Éma ou Êma? 

7. Domo se chama a clara do ovo? 

Irene Carneiro 
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Anedotas 

No consultório dum psiquiatra 

-Diga-me, o senhor foi soldado…? 

-Não senhor, sou de peça única 

 

Um vitelo a pastar no campo, encontra uma luva vai a correr ter com 

a mãe 

-Mamã, mamã, encontrei um sutiã 

M.ª Luísa Tamegão 

 

Soluções das Adivinhas: 

1. Branco 

2. Zebedeu 

3. Minha mãe 

4. Para segurar as calças 

5. São 13 

6. Clara. 


