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A MELHOR REVISTA PORTUGUESA DE INFORMAÇÃO 

Gonçalo Velez no alto do Anna ia (8091 metros) 

0 MUNDO A SEUS PES 
Turquia: sob vigilância 

Dois meses com os tuaregues 

Koudelka, fotógrafo do século 
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^ssociação Portuguesa dVTripulantes de Cabine. 

Gostar íamoW lhe chamar - A OUT^A FACE DA CLASSE - criada, 
preparada e montada de maneira a levari todos os que a lêem 
lydivulgam, essàNunagem mais consentânea com a sua realidade. 

O Aniversário que hoje comemoramos\disso um facto. 
Parao^ns, é normal oizer-se nestas alturas. 
Parabéns aos que nela acostaram, investiram eVicreditaram. 
Mas, parabéns também, eSnão só pelo seu Aniveteário, mas a todos os 

vque, de umaNnaneira ou doatra, muito fizeram peK sua concretização. 

)m 92, inicià\e um novo cíWo AERIUS ; é também a confirmação 
de orna aposta nàVualidade. 
Assim\com todos, pretendemos cfcmtinuar a divulgar tòwas 
capacidades e, você que também acreditou, venha celebra 
o 8.a Aniversário connost 

Aerius ...air ... 

( í is where we carry oht^pur professional duties 
nn crew, aircrafts, passengers, safety, image \Image, the key-ty 
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Joaquim Afonso 

O nome resulta da contracção das palavras lati-
nas Europa e Opalia - festas da abundância das 
colheitas na Antiguidade Romana que exprimem 
a opulência da Europa. 

De 1969 a 1989,dez festivais exaltam este evento. 

Fotos cedidas por / Photos by courtesy of 
Arquivo Nacional de Fotografia do Palácio da Ajuda 

The term derives from the contraction of the latin 
words Europa and Opalia - the festivities celebrating 
the plentiful harvesting in Ancient Rome, expressing 
Europe's opulence. 

From 1969 to 1989 ten festivals took place. 

Metais - Par de estribos (See. XVII) em ferro tauxiado a latão e prata (?), I 
vermelha na parte interna. A R T E NAMBAM do Período Edo (início). Jap 
Museu Nacional de Arte Amiga. 

Metals - Pair of stirrups 

s 

Luis Pavão 



Escultura Sta Ana e a Virgem - Séc. X V I I I - Museu Nacional de Arte Antiga -
Escola Machado de Castro. 
Sculpture St. Anne and The Virgin - I8th century 



± \ . Europália é um festival 
bienal que convida um país 
a apresentar na Bélgica um 
panorama da sua cultura. 
A sua particularidade é a de 
oferecer uma visão 
pluridisciplinar, a mais 
completa possível, da vida 
cultural passada e presente 
do país convidado: 
Exposições, concertos, 
Bailado, Teatro, Literatura, 
Filosofia, Cinema, 
Animações, etc. 
A origem da sua fundação 
vem no rasto do sucesso 
obtido pelas várias 
manifestações artísticas 
organizadas no Palácio das 
Belas-Artes de Bruxelas, 
intituladas «Festival 
Mundial» no quadro da 
Exposição Universal de 
1958. E aqui temos, a traços 
largos, um pouco da história 
da Fundação Europália 
Internacional. 

Era pois mais que tempo de 
Portugal se abalançar ao 
desafio que a própria força 
da sua presente situação na 
Europa lhe lançava e, tal 
como no séc. XV se atreveu 
mares afora a ir à descoberta 
de novos mundos, também 
desta vez não podia faltar à 
chamada para, no seu actual 
«mundo», ir à descoberta de 
si próprio e mostrar-se em 
toda a sua grandeza. Sim ! 
Não tenhamos receio de dizer 
grandeza, pois uma nação 
como esta, com nove séculos 
de História e com todo o seu 
brilhante passado, não tem 
que medir-se pelo seu espaço 
físico mas pela nobreza do 
seu gesto absolutamente 
UNIVERSAL. Levou , 
espalhou e fomentou por 
outros continentes uma ideia 
humanística de tal dimensão 
e alcance que, cinco séculos 
passados, subsiste e frutifica. 
Uma ideia/expectativa, 
proveniente da sua cultura 
judaico-cristã, que também 
contribuiu para que o resto 
da Europa tomasse 
consciência desse facto. 

Dividiu-se a Europália-Portugal 91 em dez exposições 
distribuídas por quatro cidades: 

Bruxelas, Gand, Antuérpia e Char'leroi. 

Foi, na ideia dos seus mentores, a tentativa de, 
numa globalidade (embora sub-dividida), apresentar 

uma visão da nossa História em todas as suas 
grandes linhas de força. 

Arnaldo Soares 

E 

Mobiliário - Púlpito em teca entalhada e policromada (sec. X V I I - X V I I I 
- A R T E INDO-PORTUGUESA - GOA. Fundação Medeiros e Almeida. 

Furniture - Pulpit 

Europalia-Portugall91 was divided into ten 
exhibitions in four cities: 

Brussels, Gand, Antuerp and Charleroi. 

It was its mentor's scope, to provide a global 
(though subdivided) overview of our History 

in all its main axis. 

uropalia is a biennial 
festival that invites a country 

to present in Belgium a 
panorama of its culture. Its 
special characteristic is to 

provide a multidisciplinaiy 
and widely comprehensive 

perspective of past and 
present cultural life 

achievements of the invited 
country: exhibitions, 

concerts, ballet, theatre, 
literature, philosophy, 

cinema, perfomance, etc. 
The origin of its foundation, 

springs from the sucess of the 
several artistic events held by 

the Brussels Palais des 
Beaux-Arts, the so called 

«Festival Mondial», under 
the frame of the 1958 

^Exposition Universelle» 
.This is, in short, the history 

behind the «Fondation 
Europália Internationale». 

The importance of Portugal 
and its current integration in 

the European context, made it 
inevitable for the country to 

meet this demanding but 
undeniable challenge and to 

venture assertively into the 
heart of Europe in a 

remarkable demonstration of 
its preparedness, excellence 

and grandeur, most in the 
same manner that it used to 
fare the high seas in the XV 

th century «giving new 
worlds to the world». Yes ! 

Let us be proved of the 
adjective grandeur. 

For a nation capable of 
thriving through nine 

centuries of brilliant history 
prevails by the nobility of its 

UNIVERSAL posture. 
Portugal endeavoured to 

spread and develop in every 
continent a deep, far reaching 
humanistic concept, so fertile 

and enduring, that five 
centuries past, the idea still 

prevails, stronger, ever so 
more meaningful. An ideal 

I expectation, originating from 
its judeo-christian cultural 

background, that also helped 
the rest of Europe to become 

conscious of the fact. 
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o esplendor de Portugal não é somente o «Triunfo do Barro-
co», que foi uma das mais celebradas e visitadas parcelas desta 
«Festa Portuguesa», é também o azulejo, as feitorias, os mecanis-
mos do génio, a arte indo-portuguesa, namban do Japão, barroco 
brasileiro, a sua música, os seus arquitectos, pintores, bailarinos, 
gente de teatro e cinema. 

E uma viagem através do tempo, em que aparecem acentuadas a 
antiguidade das nossas relações com a Europa, dando um ênfase 
especial às ordens religiosas-militares e ao seu papel na formação 
e definição da Nação Portuguesa enquanto Estado. As nossas 
ligações à Flandres e Borgonha, através das respectivas dinastias, 
as trocas comerciais e culturais através de Antuérpia, que foi a 
sede da nossa Feitoria até 1548, e a subsequente miscigenação 
por nós efectuada com tudo aquilo que aprendemos e trouxemos 
das grandes descobertas. E também o «Século das Luzes» em 
que os Quintos do Brasil marcam, com cunho de ouro e dia-
mantes, uma imagem que deslumbrou a Europa desse tempo. 
Conclui-se essa viagem no presente em que nos achamos. A 
nossa grande ambição, senão a maior, foi a «troca» que de tudo 
e com tudo fizemos, não só com nós próprios mas também, e 
principalmente, com o resto do Mundo. 

P tugal's spendour, is not only the «Triumph of the Barroque», 
which is one of the most celebrated and visited events of this 
((Portuguese Feast», but also the «tiles», the «Feitorias» (trading 
posts), «the Mechanisms of the Genius», Indo-Portuguese Art, 
«Namban» from Japan, «Brazilian Barroque», the music, the 
architects , painters, dancers, theatre and cinema professionals.lt's 
a journey through time, unraveling our remotely and solidly built 
relations with Europe, enhancing the role of the military—reli-
gious orders in shaping and definition processes of the Portu-
guese Nation as an independent state. Our links with Flandres 
and Burgundy, through the respective dynasties, the commercial 
and cultural trading through Antwerp, headquarters of our «fei-
toria» till 1548 and the ensuing blending we achieved, out of the 
heritage we learned and brought from our great discoveries and 
travelling. It's also the Century of the Enlightement, when the-
Fifths of Brazil made the grade with its gold mint and diamonds, 
a dazzling image of Portugal that fascinated 18th century Europe. 
The journey comes to an end when we reach the present. Our 
greatest ambition was to communicate, to trade, to relate oursel-
ves with the world and to promote relationships and ideas among 
the peoples of the world. 

Pedro Ferreira 

Desenho - Planta de Macao, Território 
e Cidade (1635). Plantas aguardadas s/ 
papel . oferecido pela Ca.sa Cadaval a 

m Biblioteca Publica e Arquivo Distrital de 3 I-.. Évora. 
OBS.- In « Livro das Plantas de todas as 
Fortalezas, Cidades e Povoações do Es 

: tado da índia Oriental 

� Drawing - Map of Macao, territory and 
Town. 

O nosso poder de sintetizar é 
universalmente reconhecido. 

A nossa capacidade de resistência é 
infinita. 

Sem ideias saudosistas, pois todos os tempos têm o seu próprio 
tempo, mas para que se enraíze em nós a ideia de que somos 
europeus de facto e de direito, recordemos e enalteçamos a 
EUROPÁLIA-PORTUGAL -91 ! 

Our synthetizing capabilities are wordly 
acknowledged. 

Our endurance is remarkably 
endless. 

Without nostalgic prejudice (for each time has its own time) 
but to deepen the roots of the idea that we are de facto et de 
jure European, let us remember and exalt EUROPALIA-
-PORTUGAL 91. 

s 
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TRIBUNAIS 

António Francisco de A r ^ j o Lima Cl 

Fotos/Photos: Pedro Alv 
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A Justiça ganha importância 
crescente na vida quotidiana 

dos cidadãos 

ssim, a par da discussão da optimi-

zação das soluções eleitorais e parla-

mentares, deve também debater-se o 

reaproveitamento de outras instituições, 

não directamente políticas, ou, pelo 

menos, não partidarizadas, que cons-

tituem e complementam o edifício de 

um qualquer Estado de Direito De-

mocrático. 

Contam-se, entre essas instituições, os 

Tribunais. 

A Justiça, como aparelho complexo, 

ganha - disso ninguém hoje duvida -

importância crescente na vida quotidia-

na dos cidadãos, quer individualmente 

considerados, quer como sujeitos colec-

tivos e sociais. 

Tal protagonismo acaba, porém, inver-

samente, por determinar também, uma 

apetência, por parte do poder político, 

sobre essa instância, que, fugindo ao seu 

controle funcional, não pode, por ele, ser 

directamente instrumentalizado. 

No entanto e por outro lado, o desenvol-

vimento e alargamento de direitos de ci-

dadania, quer no âmbito do sujeito admi-

nistrado, quer na qualidade de consumi-

dor e usufrutuário de um ambiente 

ecológico que se pretende legar equili-

brado, por exemplo, obrigam a repensar 

alguns aparelhos de Estado e de controlo 

do poder - como os Tribunais - numa 

perspectiva de intervenção directa e 

tempestiva da cidadania. 

Esta outra perspectiva dos Tribunais, 

como instrumento auxiliar do desenvol-

vimento da vida democrática comum dos 

cidadãos e não como mero aparelho de 

repressão e controle, implica por isso, 

uma especial preparação e auto-reflexão, 

tão fundamental quanto urgente. 

Tal preparação passa, desde logo, pelo 

repensar da própria natureza do poder 

soberano que exercem, pelo reconheci-

mento e estudo das interacções e depen-

dência das funções que nele se desenvol-

vem para a consumação da Justiça e 

10 

assim, também, pela reflexão sobre as 

posturas dos elementos e órgãos que as 

integram. 

Carecem assim de análise e atenção apu-

rada os diversos Estatutos das compo-

nentes dos Tribunais, no sentido do re-

forço da sua independência, enquanto 

órgão complexo e interactivo ( face ao 

poder político). 

Não é por isso de estranhar que tais 

Estatutos se encontrem hoje no cerne 

da discussão política relativa aos Tr i -

bunais. 

Justice gains importance in 
the daily life of the citizens 



Hoje, em Portugal, 
encontramo-nos numa 

encruzilhada que é 
necessário ultrapassar 

consensualmente e com 
determinação 

Questiona-se a própria legitimidade de-
mocrática do órgão (aferindo-a, apenas 
em termos de electividade) e a necessi-
dade e oportunidade da sua independên-
cia, designadamente quando são coloca-
das em causa poderes ou interesses vei-
culados por alguns representantes 
políticos do Estado. 

Se já muito poucos, no entanto, põem em 
causa a necessidade de Independência 
do juiz, poucos ainda se questionaram 
sobre a suficiência daquele estatuto para 
garantir a independência do Tribunal. 
Porém é esse, hoje, pelo menos no nosso 
País, o cerne do que pode ser uma discus-
são sobre a independência do Tribunal. 
E que, sendo o Juiz, por natureza das suas 
funções, um órgão inerte do Tribunal 
(isto é, decide só sobre o que lhe for 
oferecido ao seu Juízo) importa adquirir 
para o M . s P.e, como para o advogado, 
Estatutos que os ponham fora do alcance 
de intervenções, dirigidas precisamente, 
pelos interesses que se propõem, por 
vezes questionar. 

Isto é, para que o Tribunal aja com inde-
pendência, é necessário que os órgãos 
que motivam a acção, eles também, o 
façam unicamente movidos por critérios 
de legalidade na prossecução dos inter-
esses que a lei, ou o mandato forense, lhe 
conferem, sem que, eles mesmos, sejam 
condicionados, antes ou após, por meca-
nismos inibidores exteriores. 
Assim se para o M . Q P.Q se exige a sua 
autonomia e independência face ao po-
der político, cujo exercício tem por vezes 
de questionar em Tribunal, em nome da 
legalidade ou do interesse de cidadania 
que lhe estão cometidos, para o Advoga-
do impõe-se a abertura a um Estatuto que 
o coloque realmente no Tribunal, como 
órgão imprescindível à produção de uma 
Justiça democrática e que socialmente 
seja, como tal, reconhecida. 
Estas questões vêm ganhando tanto mais 
relevo quanto é certo que em numerosos 
países se vem tendendo para representa-
ções políticas parlamentares reiteradas e 

para blocos monolíticos que, assim, con-
dicionam completamente a própria vida 
dos Parlamentos. 

Daí resulta, mesmo em democracia, um 
poder quase ilimitado que permite, ou 
pode permitir se mal usado, abusos ou 
distorções que é necessário corrigir, sob 
pena de se não preservar a confiança 
social no regime democrático. 
Isto é, a Democracia funciona não só 
através do sistema de representação 
política nascido das eleições dos diver-
sos órgãos de natureza política, como 
também pela legitimação constitucional 
e operacionalidade legal e efectiva de 
outros órgãos que, no dia a dia, vão 
garantindo que o poder político é exerci-
do no interesse de todos e no respeito 
pela lei. 

Só assim, e por outro lado ainda, é 
possível manter o próprio sistema de 
opção política plural do cidadão livre e 
consciente, obviando a que as opções de 
natureza ideológica tenham de ser condi-
cionadas pelos usos, ou abusos, que os 
seus eleitos e representantes políticos 
hajam cometido em seu nome. 
No fundo, da independência dos Tribu-
nais e da sua operacionalidade resulta 
também, ou deve resultar, a própria l i -
berdade de escolha, em função das op-
ções políticas, evitando-se que os cida-
dãos se vejam condicionados a um rea-
grupamento (também ele político) única 
e necessariamente em função da ética e 
da moral de que se reinvidicam e que 
reinvidicam para a sociedade em que 
vivem. 

Hoje, em Portugal, encontramo-nos numa 
encruzilhada que é necessário ultrapas-
sar consensualmente e com determi-
nação. 

A ética democrática, a Constituição e a 
tradição ideológica dos diversos sectores 
políticos que compõem o Parlamento 
apontam, claramente, no sentido do re-
forço e alargamento da independência 
dos órgãos do Tribunal. 
A situação política e social impõe mes-
mo, como imperativo democrático, essa 
opção, qualquer que seja a corrente de 
pensamento democrático que enforme 
os deputados, qualquer que seja o Go-
verno. 

Os próximos tempos, no entanto, dirão 
da coerência e da maioridade da nossa 
Democracia. 

*(Presidente do Sindicato dos Magistrados do Minis-

tério Público) 

Procurador da República 

B, 1 esides the 
discussions around the 

optimization of 
electoral and 

parliamentary 
solutions, we should 

debate the 
improvement of other 

institutions which 
constitute and 

complement the edifice of 
any State under 

Democratic Law, 
namely the Courts. 
The courts have an 

ever increasing 
importance in the 

daily life of the 
citizens. 

The activity of the courts, 
as instruments 
of democratic 

improvement, deserve 
a fundamental and 

urgent reflection. 
Democracy works, not 

only through the 
system of political 

representation born 
out of elections, but 

also through the 
constitutional 

legitimacy and legal 
operationality of other 

organs which 
guarantee that 

political power is 
exerciced in the 

interest of all and 
under the law. 

The independence of 
the courts and their 

operationality should 
also result from 

freedom of choice. 
Democratic ethics, the 

Constitution and 
the ideological 

tradition clearly point 
to the reinforcement 
and enlargement of 
the independence of 
the courts, whatever 

the ideological current 
of the Parliament or 

government. 
The future will show 

the coherence and 
emancipation of our 

Democracy. 

I I 



Asas para grandes voos 

Consigo vamos realmente poder 

realizar "grandes voos". 

Porque na Air Atlantis você encontra 

uma Companhia competente, amiga. 

Com um profundo conhecimento do mercado. 

Pontual, dinâmica, eficiente. 

Com uma moderna frota de 7 Boeings 737, 

um serviço de bordo de excelente qualidade 

e a experiência de voo para uma vasta 

rede de destinos. 

Razão pela qual conquistou já a confiança 

dos maiores operadores turísticos 

nacionais e internacionais. 

Uma Companhia que beneficia ainda 

da qualidade de serviços TAP Air Portugal 

nomeadamente na área de formação de pilotos 

e manutenção de aviões. 

Juntos temos asas para voar. 

A i r A t l a n t i s 
Voar é connosco 

Aeroporto de Lisboa — Apartado 5366 — 1708 Lisboa Codex 

Telefones: (01) 805897, (01) 8470304 

Telex: 61125 AIALIS P - Fax: (01) 8470296 

SUBSIDIÁRIA DA PORTUGAL 



M U S I C A e A V I Õ E S e m 

USIC and AIRPLANES in 

Otelo 
Lino Rodrigo 

Fotos cedidas por 

Photos by courtesy of Otelo Espanca 

falar de Otelo Espanca, considera-
do o decano dos Técnicos Especialistas 
da Força Aérea, apetece-nos estudá-lo 
sem o fragmentar. 

A música e os aviões são dois dos aspec-
tos mais marcantes que explicam este 
Amigo sereno em que reluz o sonho do 
Futuro e onde a palavra não ganha nunca 
o gume fino e cortante da agressividade 
e da exclusão. 

Com uma forte carga de humanização, 
talvez explicada por uma infância pouco 
próspera e com vários irmãos, estava-lhe 
destinado um período de instrução curto 
(terceira classe) e uma precoce entrada 
no mundo do trabalho e da sobrevivên-
cia, em fábrica de cortiça, de cordoaria, e 
mais longamente em oficina de marcena-
ria, sem esquecer um curto período em 
que serviu de modelo a um escultor-
-santeiro ... 

Entra em 1931, em Infantaria 16, em 
Évora, no mesmo ano em que o irmão 
Túlio Espanca - Doutor Honoris Causa 
pela Universidade de Évora, em 1990 - , 
então com a profissão de barbeiro, se 
alistava como mancebo - soldado vo-
luntário, em Artilharia 1, em Évora. 
Otelo Espanca, passado um ano na arma 
de origem, oferece-se como soldado para 
o Grupo de Esquadrilhas de Aviação 
República (G.E.A.R.), a funcionar na 
Amadora. 

Aqui, como tantos outros jovens passa 
uma vivência sem abundâncias. Frequen-
ta o Curso de Manutenção de Material 
Aéreo e é discípulo de Manuel Gouveia 
(um dos elementos da tripulação que 
acompanhou Sarmento de Beires e Jorge 
Castilho,em 1927, na primeira Travessia 

Aérea Nocturna do Atlântico Sul), que 
em sinal de muita estima lhe oferece um 
seu «passe-montagne». 

A aprendizagem de 
marceneiro, em 
Évora, incluía si-
multaneamente o 
trabalho de enta-
Ihador e torneiro, 
o que lhe tornou 
mais acessível o 
aper fe i çoamento 
no trabalho do 
metal. 

Espanca as a joiner apprentice, in Évora. 

Entra na Amadora, em 1932, como sol-
dado, no dia 1 de Maio. Exibia nessa 
altura, o pessoal da Aeronáutica não 
navegante, como insígnia, um cometa 
sobre gola alta levantada do dólman. 

I 

O telo Espanca is the senior technician 
of the Air Force Technical Experts. Music 
and airplanes are two of the most remar-
kable aspects that explain this peaceful 
friend, whose dreams of future stay alive 
and in whom speech is never agressive or 
selfish. 

The son of a large family he attended the 
elementary school-yards for only three 
years. Soon he got to learn what survival 
was about; and worked in a cork-plant, 
then in a rope-house, later in a joiner's 
and even posed as a mode I for a sculptor -
-santeiro. 

He joins the army in Infantaria 16 , in 
Évora, 1931. In 1932 Otelo Espanca vo-
lunteers as a soldier to the G.E.A.R. 
(Squadron Group of the Republican 
Aviation), in Amadora. 

The comet in the collar 
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Band of the Portuguese Expeditionary Corps in 
Flandres, during the 1914-1918 war 

Usava-se, ainda, em contacto com a bota, 
a greva (muito representada nas fotos 
dos nossos soldados na Flandres, na l . a 

Guerra, como vemos na foto da Banda do 
Corpo Expedicionário Português, cons-
tituída com carências, na Frente), ou 
seja, um pano enrolado que subia a meia 
perna. 

O G.E.A.R. era um espaço 
de aprendizagem, onde 
o quotidiano decorria 

com dignidade mas sem 
abundâncias. Era um 

tempo dif ic i l 

at 

É nesta época, mais precisamente em 
1933, que surge na Amadora, no 
G.E.A.R., o sonho ousado da criação de 
uma Banda de Aviação. Ousado sim, 
porque eram diminutos os instrumentos 
musicais, dos quais ainda resta um clari-
nete com que Otelo Espanca fez a apren-
dizagem musical na Banda de Amadores 
de Évora. O presente barrilete do clari-
nete (dado estar inutilizado o de origem) 
fo i feito a torno pelo próprio Espanca. 
Entre outros militares, como Manuel 
Graciano e Aníbal Martins da Silva, todos 
alentejanos e com formação musical fei-
ta em Sociedades de Instrução (Conser-
vatórios Populares) sitos em Reguengos 
de Monsaraz e Montemor-o-Novo, cres-
cia o mesmo sonho da criação da Banda. 
Aceite que fosse a proposta da sua cria-
ção, os instrumentos musicais se arranja-
riam, num primeiro tempo, na Sociedade 
Artística da Amadora... 

In 1933 comes an audacious dream - to 
create a Air Force Band inside the squa-
dron. With such powerful enemies as the 
lack of instruments and financial sup-
ports that dream wasn't easy to accom-
plish. 
Other fellows in the Army, such as Manuel 
Graciano or Aníbal Martins da Silva, 
shared the same dream but the refusal of 
the commanding officer of the GEAR, 
and the extinction of a great number of 
Regimental Bands issued by a 1936 
decree, delayed this dream for more than 
two decades . 

Espanca still owns one of the few instru-
ments they could afford: a clarinet, in 
which he began his musical learnings at 
Évora Amateur Band. The present clari-
net red, was manufactured by himself in 
a lathe. 

Otelo Espanca, Lino Rodrigo e o clarinete de 13 chaves que significaria, 
no Museu do Ar, em Alverca, uma parcela da Memória que Espanca 
conjuga no plural. 

Otelo Espanca, Lino Rodrigo and the clarinet with 13 keys 

n 
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Vemos Espanca, em 1933, ombreando com cole-
gas, junto de um avião em que trabalhava - o 
«Foguete»- nome dado ao Junker, monomotor, 
com que Plácido de Abreu voava frequentemente. 

Espanca in 1933 with his fellows near the single 

engine plane Junker, known as the Foguete 

E o sonho levou-os ao então Coman-
dante do G.E.A.R., Ribeiro da Fonseca. 
Mas a resposta fo i negativa. Não havia 
verbas e não haveria instrumentos... 
A Banda da Força Aérea só viria oficial-
mente a ser criada em 31/12/57, mais de 
duas décadas depois. 
Mas o sonho sonhado aqui fica registado. 
Este adiamento vê ainda seguir-se-lhe a 
extinção de grande número de Bandas 
Regimentais, por Decreto, em 1936, com 
consequências muito negativas a nível 
da arte dos sons. 

A 2" Grande Guerra vai encontrar Espanca, nos 
Açores, integrado na Esquadrilha de Bombardea-
mento JU-52 (Junkers). 

During the 2nd World War: Espanca in the Bom-

bing Squadron JU-52 (Junkers). 

Ingressa depois na TAP, e aqui funda a 
oficina de Instrumentos, tendo passado 
depois longos anos na Direcção Geral da 
Aeronáutica Civil . 

Um poderoso capital 
adquirido, aplicado 

e transmitido 

A sua itinerância pelo Portugal Conti-
nental e Insular, a sua aprendizagem na 
Escola da Aeronáutica e na «Escola da 
Vida», dão-lhe hoje um poderoso capital 
que tem vindo a aplicar e a transmitir ge-
nerosamente a quem com ele trabalha em 
grupo. 

Otelo Espanca enters TAP, and there he 

creates an instrumental workshop and 

he becomes a member of the Civil Aero-

nautical General Direction for many 

years. 

His circuits through Continental and 

Insular Portugal, his learnings in both 

Aeronautical and «life» schools are well 

succeded investments he shares with 

whoever works with him. 
15 
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Bancada de piloto automático. 

Automatic pilot bench. 
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Cockpit de Super Constellation 

The Super-Constellation Cockpit. 

Foi com essa generosidade que desen-
volveu trabalho durante cerca de 4 anos 
no Museu da TAP - Air Portugal, ao 
tempo da Coordenação Amiga e empe-
nhada de Silva Pereira, e ainda, da 
coadjuvação do autor destas linhas, ten-
do recolhido muito acervo, como seja os 
diários de Navegação, correspondente à 
Frota da TAP (Dakota, Skymaster, Super 
Constellation e Caravelle); a recolha 
de parte de instrumentos de bordo para 
o cockpit do Super Constellation, que 
ele mesmo encenou, em termos mu-
seográficos, com a prestimosa participa-
ção de alguns artífices das oficinas da 
Empresa. Ainda de muito significativo e 
a reter como capital de MEMÓRIA, Otelo 
Espanca reelaborou as bancadas de ins-
trumentos giroscópicos e de piloto au-
tomático. Estas bancadas foram recria-
das a partir de desenho original à escala 
e sobre elas foram instalados os referidos 
instrumentos. 

Estavam ambas expostas aquando da 
inauguração do Museu da TAP, a 
14/03/85, e na sua reconstituição mu-
seogáfica, foram atendidas as informa-
ções rigorosas de Espanca, tendo todo o 
trabalho sido executado na Empresa. 

Otelo bspanca nao ricou 
no "ontem" 
spanc 

ont 

Como referência fica ainda o apoio acti-
vo dado por Espanca à Exposição sobre 
Sacadura Cabral, na Câmara de Celorico 
da Beira, e dois anos após, em 1989, à 
Exposição «Cumpriu-se o Ar», realizada 
na Torre de Belém e alusiva à 1.-Traves-
sia Aérea do Atlântico Sul. Também o 
Museu do Ar, em Alverca, conta com 
significativos materiais oferecidos por 
Espanca. 

Hoje, Espanca continua o seu trabalho na 
A N A - Aeroportos, no embrião de Mu-
seu desta Empresa, dando uma preciosa 
colaboração. Para este Museu tem ofere-
cido um capital de MEMÓRIA, traduzi-
do em antigas fotos do Aeroporto de 
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Santa Maria e, ainda, de Santana e Ponta 
Delgada, todos nos Açores. Do antigo 
Secretariado da Aeronáutica Civil forne-
ceu elementos fotográficos e orais que 
podem contribuir para vestir uma época. 
Mas Otelo Espanca não ficou no «on-
tem», nem estas linhas têm o pendor do 
revivalismo passadista sempre convida-
tivo ao imobilismo. 

No seu quotidiano actual permanece a 
ida diária às instalações do Aeroporto, 
dado ser o técnico de manutenção res-
ponsável pelo avião Aerocommander 685 
da Companhia Aerobeira, sediada em 
Viseu. 

Porém, o que sobretudo o faz mover 
hoje, é o seu grande sonho da reabertura 
e revitalização do Aeródromo da Amare-
leja (inaugurado em 1935 por Cifka 
Duarte e Amado da Cunha), no Alentejo, 
a uns escassos quilómetros da fronteira 
com a Estremadura espanhola, com três 
pistas e que é um potencial instrumento 
de desenvolvimento da região. 

Com a Junta de Freguesia local e apoios 
recolhidos nos mais diversos meios ae-
ronáuticos onde fez amigos, pretende 
Espanca reactivar estas pistas no Sul de 
Portugal. 

O sonho em Espanca levou-nos a viajar 
nestas linhas, pelo mundo da música e 
dos aviões. 
Terminamos este apontamento, que 
não é uma biografia e muito menos um 
Requiem. 

Fica a MEMÓRIA fixada e o desejo de 
que este técnico decano continue as suas 
idas aos Concertos anuais de Bandas 
Militares, no Teatro Trindade e o seu 
trabalho quotidiano no Aeroporto e no 
Museu que serve agora. Assim conti-
nuará Espanca a ilustrar, à exaustão, 
aquilo que recentemente sugeriu o Prof. 
Doutor Almerindo Lessa (com quem tive 
o previlégio de fazer a disciplina de Saúde 
Pública) de que a reforma «não pode ser 
um processo de eutanásia social». 

Amareleja airport 

For four years he worked in collabora-

tion with Silva Pereira, and with the 

author of these lines, in the TAP-Air 

Portugal Museum: he compiled the offi-

cial log-booksfrom the old TAP aircrafts 

- Dakota, Sky master, Super-Constella-

tion and Caravelle; he recovered some 

instruments and with them he recons-

tructed a Super-Constellation Cockpit, 

with of course the priceless help of some 

TAP artisans; he also reelaborated the 

gyroscopical instrumental and automa-

tic pilot benches. Both were exposed when 

the Museum made its opening in the 14th 

of March, 1985. 

Otelo Espanca 

never remained in the 

«yesterday» 

Today he works in AN A-Airports, in the 

very beginnings of a new museum. He is 

also responsible for the maintenance of 

the Aerocommander 685, belonging to 

the Aerobeira Company. And he is wor-

king in a new dream: the reopening of the 

Amareleja airport (inaugurated by Cifka 

Duarte and Amado da Cunha in 1935), 

near the border with Spain and certainly 

of great interest for the development of 

this region. 

Dr Almerindo Lessa, whom 1 was honou-

red of having as teacher, said once that 

retirement can't be a process of social-

euthanasia... 

Espanca is an example. His work re-

mains irreplaceable. 
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Turva-se de repente a fala e dentro dela 
o cristal que abre na voz clareiras e abrigos. 
Amansada está a mão que escreve nostalgia e se pune, 
penitente, por ir muito além do que sabe e do que sofre. 
A mão é um cavalo enlouquecido a traçar na página 
rumos de vento, perfis de água. Adormece 
sobre a frase incompleta, buril de lâmina, 
adiando estátuas na perfeição da pedra. 
O mundo arredonda-se no centro da luz 
e o perpétuo movimento em que se cumpre 
alucina e inquieta. A mão que escreve é nómada. 
A sua filosofia confunde-se com o delírio 
das estrelas e com a morte dos amantes 
sobre a espuma de outro mar que não 
o das gravuras. Sabe do que toca a vibração 
e o assombro e se mais soubesse mais havia 
de escrever. Afaga um rosto e dá-lhe vida; 
tacteia um corpo e dá-lhe nome. 
Tudo o que nomeia cabe num livro 
ou na abissal memória dos corais 
que dão às ondas o fruto branco do que amam. 

JOSE 

JORGE 

LETRIA 
(Poeta, cidadão do Mundo) 

Poemas do livro: 

«A METADE ILUMINADA» 
(a publicar por «TERTÚLIA») 

Prémio do grande prémio «Azul Gresso Cor de Vida» em colaboração com a Secretaria 
de Estado do Ambiente, Associação Portuguesa de Autores e Clube de Jornalistas. 

A minha noite não cabe neste quarto 
Onde as confidências do mar 
mancham de sal as cortinas e as roupas. 
Há na dor uma inteligência perversa 
que a faz organizar o desespero 
em cada nova investida. Estou sentado 
sobre a página e a minha visão 
quase nada abarca porque é sôfrega, 
quase nada alcança porque é tímida. 
Tem os seus signos esta noite: 
o retrato dos mortos, a angústia dos vivos, 
as primordiais leituras, as últimas viagens 
A minha noite não cabe nesta escrita, 
porque é ampla como uma câmara capaz 
de reter as imagens todas de volúpia, 

da revelação e do assombro. Deito-me 
sobre as camas desta noite 
e a solidão de que padeço é tentacular 
como um animal exacerbado pela tristeza 
imóvel que o mutila. A minha noite 
não cabe neste quarto que é o lugar 
onde a metade da voz encontra eco, 
fulgor e espaço para se tornar plena. 

19 
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Este foi o rendimento líquido que 
conseguimos para si em 1990. 

CONHECE FORMA MAIS RENTÁVEL 
DE ASSEGURAR AS SUAS ECONOMIAS? 

... ENTÃO, NÃO PERCA MAIS DINHEIRO, 
INFORME-SE SOBRE OS SEGUROS DE 

POUPANÇA / INVESTIMENTO ABEILLE VIE 

Abeille vie 
O F u t u r o é S e g u r o 

v 
G R O U P E 

VICTOIRE 

Para receber i n f o rmação de ta lhada sobre os seguros de p o u p a n ç a / i n v e s t i m e n t o 
ABEILLE VIE, preencha este ca r tão e env ie-o para: 

ABEILLE VIE - AGÊNCIA GERAL DE PORTUGAL 
C A M P O GRANDE, 2 8 - 1 0 . ° 
1 7 0 0 LISBOA 

S I M ! Pretendo saber c o m o poupar e invest i r c o m maior rend imen to e segurança . 

Nome 

Morada 

Cód igo Postal Cidade País 
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o desenho em pintura d r a w i n g i n p a i n t i n g 

f e l as ruas que vão dar ao Chiado, por essas ruas de 
encontro e desassossego, onde as pessoas parecem 
iguais, por serem exactamente diferentes e onde o sol da 
manhã rejubila com a claridade sublime do entardecer, 
podemos ver essa deambulante figura, franzina e apres-
sada, mascarar os passos de volta e sentar-se, nesse seu 
ar fresco e nú, a uma das mesas da Brasileira com uma 
cerveja preta à frente, quando a luz começa a escolher a 
sombra. 

Se encontra alguém com quem possa estabelecer con-
versa (e esse alguém tem que ser, necessariamente, 
pessoa conhecida com quem goste de dialogar), a pouco 
e pouco, o motivo transforma-se numa charla surrealis-
ta onde a memória e imaginação se confrontam com o 
delírio, a permissividade e um calado narcisismo. Do 
concreto, a divagação transparece num ritual de 
símbolos, formas e conhecimentos; do abstracto, en-
chem-se todos os eixos do inverosímil e da matéria, em 
encadeado de tal maneira perfeito, que o riso não dita o 
ridículo: antes, provoca o sorriso pleno e são. 
Luís Osório explica-se sem se explicar. Demonstra-se, 
construindo o emaranhado do belo à sua volta, e com tal 
vigor, que tudo gira numa convulsão heróica e frenética. 
A mão, tanto aperfeiçoa um conjunto de traços que se 
dissimulam entre o mais puro realismo e o mais contun-
dente surrealismo, como descreve um grande arco que 
distingue o naturalíssimo humor do conjunto mais 
trágico e patético, simbioses ou cambiantes, que o 
artista faz questão em reconhecer e se delicia em pro-
duzir. 

José Manuel Capêlo* 

Fotos/Photos: José Borges 

/; and down the streets that lead to 

Chiado, those streets of encounters and 

inquietude, where people look alike just 

because they are different, we can see that 

wandering figure, thin and speedy, slowly 

simulate a return and sit instead drinking 

stout at Brasileira's. 

If he meets someone to talk, someone he 

knows and likes, little by little the subject 

will become a surrealistic chatter, where 

memory and imagination face excitement, 

liberty and disguised narcisism. 

Luis Osório explains himself without ex-

plaining. Exposes himself, entangling the 

beautiful around him, with such an energy 

that everything spins in a frantic convul-

sion. 

He may improve an assemblage of lines 

disguised between the purest realism and 

the sharpest surrealism, as well as he may 

describe the link between humour and 

pathos. 
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Pessoa e os seus heterónimos 

Pessoa and his heteronimics 

No fundo, reside nele a enorme vaidade de se 
saber caprichoso e delicado, esfusiante e 
metafísico, natural e perspicaz, saboreando, 
com o passar dos dias, a visão que lhe dá 
qualquer dos quadros por si executados 
(desenhos ou pinturas) naquela espécie de 
deleite, em que o prazer não é mais do que 
observar o olhar deliciado e o gesto positivo 
dos que o felicitam ou elogiam. 
E porque não, se um qualquer ser acima da 
média, não deixa de ser o senhor supremo do 
seu infinito dom, do seu religioso narcisis-
mo, engrenando nas redes da temporal 
modéstia ?!... 

Como dizia um pintor seu amigo, ele tem o 
particular desespero da caneta a diluir-se 
na cor; ou, lembrando a frase «surrealista» 
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que escreveu em carta para este mesmo 
amigo, a tudo há direito, mesmo o dos java-
lis poderem comer todas as castanhas em 
redor de Penalva do Castelo; que o mes-
mo é dizer que «os javalis têm todo o 
direito a aglutinarem no seu Ego o pro-
duto dos castanheiros». Poderá parecer 
estranho este tipo de frases disparadas 
no momento. Poderá, mas com Luis Osório 
(ou com qualquer um dos elementos do 
Grupo Surrealista), não o é ! Antes, saber-
mos a grande noção de humanidade, ima-
ginação, memória e conhecimento que 
narra, desta forma, em qualquer um dos 
seus gestos. 

*Escritor 

Intrinsically, he posseses 

that pride of knowing 

himself as capricious and 

delicate, natural and 

sharp-witted. And it's with 

real pleasure that he en-

joys the wondered re-

gards from those who 

worship him. 

And why shouldn't he be 

proud of being someone 

above average, supreme 

lord of his infinite gift, of 

his religious narcisism, 

even when he falls into a 

snare of temporal modes-

ty. 

A painter, Osório's friend, 

says he has that particu-

lar «despair of the pen 

being diluted in colour». 

In a letter he wrote that 

friend he says that you 

have a right to do every-

thing, even the right the 

wild boars has of eating 

all the chestnuts around 

Penalva do Castelo.., this 

means that wild boars 

have the right of aggluti-

nating in their Ego the 

product of the Chestnut-

tree. 

Strange way of saying 

things may be, but not to 

Luis Osório or any other 

member of the surrealis-

tic group. 

Because we know the 

great concept of humani-

ty, imagination, memory 

and knowledge he com-

prehends in all his gestu-

res. 
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CULINÁRIA 
B O A S M A N E I R A S 

Alexandre M . Viegas Cesário * 

MT odemos definir culinária como a maneira de preparar os 
alimentos de modo a torná-los apetitosos e de fácil diges-
tão, usando geralmente, directa ou indirectamente, o fogo, o 
que nos faz remontar o uso dos géneros cozinhados a meados 
do período paleolítico - época musteriense, para ser mais pre-
ciso - altura em que nos apa-
rece uma fogueira rodeada por 
um pequeno amontoado de 
pedras e aliada a uma enorme 
quantidade de ossos provenien-
tes da caça: mamute, rinoce-
ronte, cavalo, rena, leão, urso, 
etc. 

A humanidade só saiu desta 
forçada dieta de crus e grelha-
dos, começada pelo homem 
do Neandarthal, no período 
Neolítico, mais precisamente 
com o aparecimento da cerâmi-
ca e da agricultura. 
Na íliada e na Odisseia vêm 
descrições bastante completas 
de banquetes de então, que se 
resumiam a grandes quartos de 
carne grelhados. 
Os gregos aprenderam com os 
persas e outros asiáticos, em 
cujas terras abundavam as es-
peciarias, a arte de temperar os 
alimentos, melhorando-lhes de 
tal modo o sabor que Licurgo 
viu nisso um perigo público; 
por isso inventou o célebre 
caldo negro dos espartanos, 
comida mais própria para pro-
vocar náuseas e fazer perder o 
gosto e apetite do que para 
excitá-los. 

Um bando de tordos saindo do ventre 
de um javali ! 

A R T E 
D E 

C O Z I N H A 
D I V I D I D A E M T R E S P A U T E S 

A primeira trata do modo de cozinhar vatios guizâ-
Zados de todo o género de carnes , confervas , 
tortas , empadas , e palieis. A fegunda de peixes, 
márifeos , frutas , ervas , ovos , laticínios ; dô-
ces , confervas do mefmo género. A terceira: de 
preparar mezis em todo o tempo do anno , para 
hofpedar , Principeí , e Embaixadores. 

Obia ur.il , e neceflaria a todos os que re-
gem , e governaõ caza. 

Correfla, e emendada nefla oitava irnprejfaõ. 

A U T O R 

D O M I N G O S R O D R I G U E S , 
Meftre da cozinha de Sua Mageíhde. 

L I S B O A : 
NaOffic.de JOAÕ ANTONIO R E I S . 

Anno de M D f c c X C l V . 
Com Licença da Real Afcz.i da Cominijaõ Geral 

fobre o Exame , t Cinfttra^das Livros. 

Ateneu, nos seus Deipnosophistas, conservou-nos algumas 
das receitas culinárias dos gregos que, usadas pelos romanos, 
produziram cozinheiros e gastrónomos célebres: Apício, que 
escreveu o tratado De re culinária ; Lúculo, cuja mesa era, de 
entre todas, a mais afamada; Petrónio, o árbitro da moda, 

descreveu-nos, no Satíricon, 

jantares inimagináveis, tais 
como o do enorme javali co-
zinhado que foi trinchado com 
um violento golpe de punhal no 
ventre, de onde saiu voando 
um bando de tordos, isto numa 
festa dada por Trimálquio. 
A quantidade sobrepõe-se à 
qualidade, tendo sucedido mais 
ou menos o mesmo por toda a 
Idade Média. 

A partir da Renascença este 
estado de coisas começou a 
alterar-se, tendo a Itália e a 
França encabeçado o movimen-
to da qualidade. 
Mais tarde, e por exemplo. 
Rabelais enumera-nos umas 
sessenta maneiras de preparar 
ovos. 

Progride muito a culinária no 
séc. X V I I , embora fosse ainda 
excessiva a profusão de vitua-
lhas, bem mais sofisticadas en-
tão; um chefe de cozinha do 
tempo de Luis X I V deixou-nos 
a descrição de uma ementa de 
jantar para 30 pessoas: a refei-
ção é de oito serviços, tendo, 
cada um, de vinte a trinta pra-
tos ; era mesmo para enfar-
tar, dado que cada serviço 

constituía, só por si, um verdadeiro banquete. 
Não é difícil adivinhar onde foi adquirida a plástica opulenta 
das belas de Rubens, Boucher, Ingres, etc. 
Como curiosidade respigo do livro da minha colecção parti-
cular - «A Arte da Cozinha», de finais do séc. X V I I I - um 
abundante prato designado por «Olha Podrida»,conhecido 
hoje por Cozido à Portuguesa: 
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«Olha Podrida» 

«Ponha-se em huma panella a co-
zer hum pedaço de vaca muito 
gorda, huma gallinha, huma ade 
(ou adem = pato real), huma perdiz 
ou pombos, hum coelho, huma 
lebre, havendo-a, huma orelheira, 
ou pá, se for tempo de porco, hum 
pedaço de lacão (presunto), chou-

riços, lingoiça, e lombo de porco, 
tudo misturado, com nabos, se os 
houver, ou rabãos (rábanos), três 
cabeças de alhos grandes, grãos, 
duas ou três dúzias de castanhas, 
sal, e cheiros; como estiver cozido, 
mande-se à meza em hum prato 
sobre sopas de pão». 

Não é impossível de se fazer, estando 

talvez a maior dificuldade no pato real ou 

galeirão, como é conhecido na orla 

marítima alentejana; diz a minha expe-

riência de sulista que umas folhas de 

hortelã melhoram e dão frescura a este 

prato. 

Não bebaes fazendo chiar os 
beiços, como se mammasseis 

E, /mbora ainda hoje os homens, na sua 

maior parte, tomem as suas refeições 

sentados no chão e utilizando directa-

mente as mãos, estará mesa tem as suas 

regras; do livro - «Thesouro de Meni-

nos» - de meados do séc. X I X , também 

da minha colecção, e do capítulo «Civi-

lidade», vejamos alguns preceitos a não 

esquecer: 

F R O i N T I S P I O 0 

DE NOS 
OBRA CLÁSSICA 

D I V I D I D A E M T R E S P A R T E S 

M O R A L , V I R T U D E E C I V I L I D A D E 
COMPOSTA. EM FP.ANCF.Z 

POI! 

I 3 E 13 H O B L A N C H A R D 
VERTIDA EM PORTUGUEZ 

x 

Offcreoida & Mocidade P o r t u g u e z a e E r a z i l e i r a 

ron 

MATHEUS JOSÉ DA COSTA 

Ouíava edição, emendada, ornada oom dezeseis estampas, e enriquecida de ci-
tractos ae poesia para facilitar a leitura dos versos, de noções preliminares it 
arithmetics ou as quatro operações , de um compendio de Historia Sagrada, 
de breves noções de astronomia e geographia, de um summario de Historia 
Universal, reiação chronologica de alguns factos no táve i s da historia, e da ta-
bel iã dos reis de Portugal." 

L I S B O A - 1 8 6 9 
Yttk&t-M uo t t m i s n ta VVttTOS Ai IjOTíV, \íot«\, & f,.' 

Two. ik S. JvA'uv.0 l̂ xuUjo ao» WtjWtbt^, u.° V\0 
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Não é difícil adivinhar onde foi adquirida 
a plástica opulenta das belas de Rubens 

« - Não vos ponhais nunca a mesa 
com as mãos sujas. 

- Entre as famílias aonde os deveres 
da Religião se observam, uma breve 
Oração precede, e segue sempre 
cada comida. 

- Quando se tracta de se assentar á 
mesa, esperae, que o senhor, ou 
senhora da casa vos designe o logar 
que deveis occupar, e deixae sem-
pre que as pessoas, ou mais idosas, 
ou mais respeitáveis se assentem 
primeiro. 

- Á mesa, não vos ponhaes, nem 
muito chegado nem muito distante 
delia; assentae-vos de modo que 
fiqueis com commodidade ; fazei-o 
de sorte que os cotovelos não in-
commodem os visinhos; também 
não os poreis nunca sobre a mesa, 
descançae quando muito os pulsos 
sobre a borda delia, e conservae 
sempre o corpo direito. 

- Não estendaes precipitadamente 
o prato para serdes servidos dos 
primeiros; esperae que vos chegue 
a vez. 

No modo de comer deveis fazel-o, 
nem muito depressa, nem muito 
devagar; o primeiro modo é signal 
de insaciabilidade, e faz mal ao 
estômago; o segundo causa abor-
recimento a todos. Não enchaes a 
bocca demasiadamente, e então 
menos se tendes que fallar, porque 
isto é nojento para os que vos veem. 

- Não tenhaes a faca sempre na 
mão, como fazem as gentes de 
Aldeia; basta que lhe pegueis quan-
do vos fôr necessário servir-vos 
delia. 

- É contra a decência pôr-se a chei-
rar os manjares deveis absoluta-
mente abster-vos de os tornar a pôr 
no prato depois de os ter cheirado. 

- Se encontrardes no comer cousa 
de pouco aceio, como um bocado de 
carvão, ou um cabello, não o mos-
treis aos outros, temendo desgos-
tal-os, tiral-o-heis tão acautelada-
mente, que os mais o não perce-
bam. 
- Não deitareis no chão ossos, nem 
cascas de ovos, ou de fructa, nem 

qualquer outra cousa, que se não 
come; poreis tudo sobre as bordas 
do vosso prato: o mesmo deveis 
fazer com os caroços, que mais 
aceadamente se tiram da bocca com 
dous dedos, que escarral-os na mão. 
- Não deveis beber nunca tendo a 
bocca cheia, e sem ter antes cuida-
do de a alimpar; o mesmo fareis 
logo depois de ter bebido. Ponde o 
vosso copo mais para o centro da 
mesa que para a borda, e nunca o 
enchereis de sorte que deite por 
fóra. Não bebaes, nem muito lenta-
mente, nem muito apressado, ou 
aos golinhos, ou fazendo chiar os 
beiços, como se mammasseis. Não 
vos ponhaes a revirar os olhos de 
uma para outra parte em quanto 
bebeis; olhae direitos para o copo». 

Depois deste cozido principesco e de 
um tão bom comportamento à mesa, 
ganhámos o direito a uma merecida 
sesta. 

* Licenciado em História pela F . L . L . -
- Arqueólogo. 
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O seu Novo Sistema de Informação 
vai ser um Espaço de Comunicação 

\ 

Um espaço de comunicação fácil, flexível... total. 
Um espaço criado e assistido por especialistas em informática 

que têm as soluções mais avançadas 
para as necessidades específicas da sua gestão. 

sociedade de serviços e engenharia informática sa 

Urbanização da Portela, Lote 197-9.° - 2685 SACAVÉM - Tels.: 9430825/9430872/9430943 - Fax: 9430517 
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/A. o viajante, que penetre no distrito de 
Castelo Branco, na zona raiana, onde o 
xisto e o granito coexistem numa paisa-
gem agreste e de rara beleza, dominada 
pelo Monte Santo, passa completamente 
despercebida uma das jóias arqueológicas 
de Portugal, a Civitas Igaeditanorum dos 
romanos, a Egitânia dos visigodos, a 
Exitânia dos Mulçumanos, enfim a Ida-
nha. 

A sua origem como Civitas remonta ao 
tempo de 25 A.C., na primeira divisão 
administrativa ordenada pelo Imperador 
Augusto. Situada na via Emerita, que 
fazia a ligação entre Mérida e Bracara, 
aqui outras vias para o sul se iniciavam. 
Ascendeu a município no século I , o que 
atesta a sua importância. Possuía além do 
fórum romano dois templos dedicados a 
Vénus e a Marte. Com a decadência do 
Império romano e a aproximação das 
invasões bárbaras no século IV foi cerca-
da de muralhas, com três portas monu-
mentais. Do período romano é bem 
visível a ponte sobre o rio Ponsul, que 
quase cerca Idanha, toda a muralha, alte-
rada ao longo dos séculos, mas com duas 
portas intactas, uma parte da via romana 
com as suas lages típicas e toda uma série 
de materiais, que as populações foram 
utilizando, quer na construção das suas 
casas, quer na ornamentação das mes-
mas. São visíveis pedras aparelhadas em 
granito com inscrições romanas mistura-
das com xisto nas paredes das casas e é 
usual bases de colunas romanas servirem 
de bancos junto às portas. Possui a maior 
colecção epigráfica romana de toda a 
Península Ibérica e o seu espólio é ainda 

Torre de menagem construída pelo Mestre dos 
Templários Gualdim Pais, no séc. X I I , sobre o 
templo romano. 

constituído por uma vasta colecção de 
moedas e de cerâmica. 
No período sue vo foi criada a sua diocese 
cuja importância é atestada pela repre-
sentação em vários concílios. Terá atin-
gido o seu auge no período visigótico, 
como exemplifica o seu templo paleo-
cristão, onde sobressai o baptistério por 
imersão fora do templo. A cidade cunhou 
moeda no tempo do rei Rodrigo e terá 
sido berço do rei visigótico Wamba. 

Em 711 a cidade foi arrasada pelos 
mouros, a sua população abandonou a 
cidade, o bispo juntou-se à resistência do 
norte, o templo cristão foi transformado 
em mesquita, como é perceptível nas 
transformações operadas. Durante qua-
tro séculos foi palco de razias constan-
tes. No período da reconquista várias fo-
ram as tentativas de repovoamento sem 
qualquer sucesso, a sede do bispado foi 
transferida definitivamente para a Guar-

EGITANEA 
Donjon built on XII century by master Gualdim Pais 

over the roman temple. 

João Leitão 

Fotos/Photos: Paulo Antunes 

da. D. Afonso Henriques doou-a aos 
templários, que reconstruíram as mural-
has da cidade, levantaram a torre de me-
nagem sobre a base de um templo roma-
no, mas a cidade não oferecia condições 
de defesa, pelo que optaram pela edifica-
ção de uma outra povoação - Idanha-a-
-Nova. No século X I I I passou para a 
posse da Ordem de Cristo, tendo sido 
Comenda até 1834. D. Manuel tenta ainda 
o repovoamento da cidade com atribui-
ção de um foral, a reconstrução do tem-
plo e o pelourinho. Estas medidas foram 
infrutíferas. A Egitânea perde a digni-
dade de cidade no século X V I e as cons-
tantes lutas de fronteira entre os portu-
gueses e os castelhanos, inicialmente, 
e espanhóis posteriormente, tornaram 
impossível o seu repovoamento e a recu-
peração do prestígio que tivera antes da 
formação da nacionalidade. Situada numa 



Ponte romana sobre o Ponsul cuja estrada ligava 
Merida à Egitanea. 

Roman bridge over river Ponsul, on the road that 

connected Merida to Egitanea. 

região longe dos eixos de comunicação e 
dos órgãos de decisão foi votada quase 
ao abandono. 
A sua recuperação arqueológica iniciou-
se na década de cinquenta, mas muito há 
para realizar. No período visigótico a sua 
população ultrapassava o milhar de habi-
tantes; hoje apenas ali vivem noventa e 
cinco almas, das quais apenas duas em 
idade escolar. 

Idanha-a-Velha é bem o testemunho 
histórico de cidades que tiveram um 
apogeu em tempos recuados e hoje quase 
desapareceram. Faz parte do Concelho 
de Idanha-a-Nova, que pretende assu-
mir-se como gerador de fluxos turísticos. 
O seu património histórico monumental 
é vasto e vai desde Idanha-a-Nova, Egi-
tânea, Monsanto, Segura, Salvaterra do 
Extremo até Penha Garcia; o seu pa-
trimónio cultural é atestado nas casas 
típicas de Monsanto de Penha Garcia, no 
seu rico folclore de Idanha e de Monsan-
to, nas suas romarias, como a Sra. do 
Almurtão, Sra. da Penha, nos seus aspec-
tos etnográficos e no seu património 
natural, onde se destaca a barragem 
Marechal Carmona, a Serra de Penha 
Garcia e as Termas de Monfortinho com 
as suas águas hipomineralizadas indica-
das para várias disfunções. Apesar do 
seu parque hoteleiro resumir-se quase a 
Idanha-a-Nova, com pensões e um par-
que de campismo, e a Monfortinho, que 
possui várias unidades hoteleiras, a cons-
trução da pousada em Monsanto e o 
turismo de habitação colmatarão em 
breve essas deficiências. A sua situação 
raiana será em breve um dos pontos obri-
gatórios de passagem do turismo prove-
niente de Espanha. 

-* he traveller entering Castelo Branco 
district, near the Portuguese border, 
where schist and granite blend in a beau-
tifully rough landscape, overlooked by 
the Monte Santo, will certanly miss one 
of Portugal's archeological gems : the 
Roman s Civitas Igaeditanorum, the Vi-
sigots and Mussulmans Egitania - the 
town of Idanha. 

Its origins as «civitas» go back to the 
year 25 B.C. when the first administra-
tive division took place under the Roman 
Emperor Augustus.Bordering the «via» 
Emerita, the road between Merida and 
Bracara, the «civitas» was a turnpike for 
other roads leading south. 
Sometime during the first century the city 
was given the statute of township, in an 
evident recognition of its importance. 
Besides the roman forum, it had two 
temples devoted to Venus and Mars. With 
the demise of the Roman Empire and the 

Portal Sul da cerca romana cuja estrada se dirigia 
a Conimbriga. 

approach of the barbarian invasions in 
the 4th century, the city was surrounded 
by walls featuring three monumental 
doors. From all its rich architectural 
past, Egitânea holds today the widest 
roman epigraphic collection of the Pe-
ninsula, apart from vast coin and cera-
mic collections. 

The Suevian period ensued. But it wasn' t 
until the following Visigotic period that 
the city attained its utmost, with its own 
mint , under King Rodrigo, and beco-
ming the birthplace of King Wamba. 
The Moors razed the city in 711 A.D.Jhe 
bishop fled the town joining the resis-
tance in the north. The christian temple 
was turned into a mosque. For four cen-
turies Egitanea was constantly ravaged. 
During the christian reconquest resettle-
ment was often attempted but always 
failed. The seat of the diocese was defini-
tely transferred to Guarda. Dom Afonso 
Henriques entrusted it to the knight 
templars who decided to build the town, 
regarding a better strategic defence. 
Centuries later, Dom Manuel tries a new 
resettlement but with no success. The 
constant border clashes, leading to per-
manent instability doomed the attempt. 
On the other hand, its location, away 
from the main circulation axis and far 
from the decision making instances, 
greatly reduced the city's importance 
and population, to today's 95 souls. 
Archaological recovery began in the f i f -
ties but a lot remains to be done. Holding 
a vast historical and cultural heritage, 
Egitânea and all the surrounding area 
will soon become a must in the tourist 
routings inbound from Spain. 

Southern gate of the roman wall on the road to 

Conimbriga. 



EVOCAÇÃO de 

REMEMBERING 

A. Guilherme 

Fotos/'Photos: Américo Ribeiro 

ião terá passado despercebido aos ro-
manos, quando arribaram a Tróia, que o 
outro lado do rio era a situação ideal para 
a fundação de uma povoação a que cha-
mariam CETOBRIGA. 
Utilizando as cetáceas (cujas ruínas ain-
da lá estão), para transformar em pasta o 
abundante peixe que existia em ambos os 
lados da península, ter-se-á tornado roti-
na atravessar o Sado, deixar os barcos 
varados na areia da enorme praia em 
curva airosa e ir procurar frutos, bagas 
silvestres e lenha pelas colinas suaves 
que terminam nos sopés das serras da 
Arrábida, de Palmela e Monte de São 
Luís. 

Antes dos romanos terão sido os fenícios 
a passar, a caminho da Cornualha, a f im 
de trocar as suas púrpuras por estanho. 
Não terão resistido a descansar à sombra 
do Penedo da Albarquel (muito mais 
tarde chamado de Maria Esguelha) ou no 
recesso da Comenda, onde então a água 
da ribeira da Ajuda corria límpida. 
Séculos depois construiriam os árabes 
um Castelo no Alto da Serra de Palmela, 
de onde, nos dias límpidos, tinham uma 
visão completa do estuário do Tejo e 
podiam acompanhar os meandros do 
Sado pela planície alentejana até ao 
alcácer onde se armazenava e mercade-
java o famoso sal. 
E quantos piratas, corsários flibusteiros 
terão arribado ao Portinho da Arrábida 
em busca de água, saques ou simples-
mente de descanso ? 
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Muito tempo passou entretanto, muita 
coisa mudou, mas a invejável baía de 
Setúbal tem o mesmo perfil e atraente 
beleza, apesar dos atentados provocados 
pelo Homem ao longo de gerações. 
A famosa côr azul das águas do Sado 
alterou-se. Deixou de se poder ver o 
fundo do rio junto às muralhas onde se 
apanhava o peixe-rei com um xalavar e 
se o fritava até ficar com a espinha esta-
ladiça. 

Mas os golfinhos, que tinham entretanto 
desertado, nos anos sessenta, regressa-
ram há uns tempos, o que é sinal de que 
a ganância dos complexos industriais se 
terá atenuado um pouco, investindo agora 
algum dinheiro no processo de tratamen-
to dos seus resíduos. 

O «galego» anunciava: 
«Tudo a tostão e dois 

tostões !» 

Setúbal, que ganhou imensos novos 
habitantes durante o «boom» industrial 
dos anos sessenta, continua a ser uma 
cidade pacata no Inverno. Não tanto como 
no tempo em que o «Casino Setuba-
lense» (que nada tinha de casino pois era 
um barracão adaptado a sala de cinema) 
e o «Grande Salão de Recreio do Povo» 
dividiam a semana entre si para que um 
só cinema exibisse filmes, dada a pouca 
afluência de gente. 

Exibiam então dois filmes completos e, 
ao intervalo, era permitido aos especta-
dores sair, mediante a entrega de uma 
senha que podia ser transaccionada por 
um preço que interessava a ambas as 
partes, ou seja, aos que não podiam ou 
não queriam assistir ao segundo filme e 
aos que estavam interessados em entrar. 
Entre a pequena multidão o «galego» 
anunciava que os seus produtos eram: 
«tudo a tostão e dois tostões». E, no 
tempo quente, vendia carapinhada casei-
ra em copos que passavam de mão em 
mão, depois de enxaguados em água já 
usada. 

Existem agora várias salas de projecção 
e uma outra gerida pelo Município e que 
foi reconstruída sobre as fundações da 
«Sociedade Recreativa e Musical União 
Setubalense» , anteriormente chamada 
«Teatro D. Amélia», em homenagem à 
rainha. Sala bonita, de plateia rodeada de 
frisas e camarotes, onde actuaram alguns 
nomes grandes do espectáculo. Nos 
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* hoenicians, Romans and Arabs sought 
harbour in the welcoming transparent 
waters of the bay. Later they built their 
shelters, repaired their fishing boats and 
split the catch on its smooth inviting 
banks. 

Setúbal and Tróia embrace the stuarv 

in a harmonious setting of natural 
beauty just before the Sado reaches 
the Atlantic, celebrating this eternal 
deliverance amidst a luxuriant land-
scape of green mountain tops, lingering 
white sandy beaches and the deep 
blue ocean. 

Teatro Luisa Todi (antigo Teatro D. Amélia) 1897 

Luisa Todi Theater (the old D. Amelia Theater) 
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últimos anos procurava equilibrar o orçamento oferecendo bailes 
aos sábados, domingos e feriados. Fazia concorrência aos clubes 
populares espalhados pelos diferentes bairros : Palhavã, «Os 
treze», Sporting da Vinha, Avenida, Argentinos ... 

As famílias instalavam-se, durante as férias 
grandes, com loiças e colchões, e só saíam 

de Tróia três meses depois 

No Verão a população flutuante atinge números altos. Vêm de 
todos os lados, de perto e de longe, em busca das praias longas de 
areia fina, viradas a Sul, não estando sujeitas às desagradáveis 
nortadas que, pela tarde, varrem a costa. 

As muitas ligações actuais entre Setúbal e Tróia, revolucionadas 
com o «hovercraft», fazem esquecer os tempos em que havia uma 
traineira, adaptada a transporte colectivo, que assegurava a traves-
sia com grande vazio de tempo entre as carreiras. 
As famílias instalavam-se, durante as férias grandes, com loiças e 
colchões, e só saíam de Tróia três meses depois. 
Os adolescentes (masculinos, claro, porque a hora da libertação da 
raparigas ainda estava longe), esses acampavam no braço de rio 
onde havia algumas casas com teto de colmo. O pão e as mercea-
rias eram asseguradas pela família Caboz. Os «Cabozes», como 
eram conhecidos, iam à cidade em canoa, com vela latina, adquirir 
os géneros e as encomendas. Nos dias de calmaria remavam a 
distância em «chatas» rapidíssimas. 

A água ia-se buscar a um poço no extremo da Caldeira, entre os 
pinheiros. Aproveitava-se para tomar banho em água muito quente, 
pois o fundo era baixo e o sol intenso. 

A alimentação era reforçaada com berbigão, amêijoas e «nava-
lhas» (langueirões) que se apanhavam, com abundância e facili-
dade, na maré baixa. Bastava voltar uma pedra grande para fazer 
uma recolha farta de «pés-de-burro». Eram depois abertos em 
cima de uma folha de zinco, assente em três pedras, no meio das 
quais se fazia lume. 

Antes de Setúbal crescer tanto, as pessoas viam-se todos os dias na 
Praça do Bocage, no Largo da Misericórdia e na Rua dos Ourives, 
que os ligava. 

Frequentavam-se os cafés, dividindo-se os clientes de acordo com 
o seu estatuto económico, social e cultural. 
Era o «Central», frequentado pela elite, na maioria enriquecida à 
custa das conservas de peixe; a «Brasileira», onde se reuniam 
jogadores e doentes do futebol que faziam e desfaziam equipas, 
especialmente depois de conhecidos os resultados dos jogos ; o 
«Império», que tinha bilhares baratos no 1 . a andar e onde a maior 
parte da rapaziada aprendeu a jogar à custa de rasgões no pano 
verde ; o «Esperança», local de reunião da média burguesia ; o 
«Miami», cujo ápodo de «café pirata» diz tudo. 

Figuras típicas, havia-as em grande quantidade : 
O «Bocage», indivíduo que comprava peles de coelho e se embria-
gava frequentemente. Gritava o refrão : 

«Peles ! Quem tem peles pra vender ?» 

e, no intervalo debitava, com convicção mas sem ritmo, poesia de 
Elmano Sadino. 

Praça do Bocage 



O «Kali» enfurecia-se e gritava obsceni-
dades sempre que alguém fazia alusão 
aos «patos da Mariana»! Era uma história, 
pouco clara, de uns patos que teriam 
desaparecido em benefício de desco-
nhecidos que, eventualmente, os terão 
cozinhado sem laranja. Talvez a má 
consciência do «Kali» o levasse a reagir 
daquele modo. 

O velho «Ai-Ai» transportava um grande 
cesto de vime cheio de alcagoitas (amen-
doins), pevides, tremoços e favas fritas, à 
noite, sentado na sua tasca favorita, 
embebedava-se com vinho de má quali-
dade e cantava, com voz rouca, uma 
quadra que nunca finalizava : 

«Disse um dia o sapo à rã 
anda cá oh rica filha ... » 

O «Almeida Bruxo», imponente nos seus 
quase dois metros, magríssimo, impres-
sionava pela fama adquirida de adivi-
nhar as coisas. Ele próprio cultivava o 
mito e punha ares de possuidor de dons 
misteriosos. Dava consultas em casa, 
adivinhando os intuitos de quem o pro-
curava, provocando nas pessoas o temor 
necessário para as poder dominar. Nunca 
revelava que a casa tinha saídas para 
duas ruas diferentes. Após ouvir os con-
sulentes a desabafar com a mulher, saía 
pelas traseiras e fazia uma entrada im-
pressionante pela porta da frente, atiran-
do de chofre às pessoas que sabia ao que 
vinham e revelando os factos ouvidos 
pouco antes. 

O «Finura», homem inventivo, de boa 
índole, que hipnotizava as galinhas e 
vivia obcecado por ideias que lhe sur-
giam em turbilhão mas que tinham pouca 
aceitação. Das suas intenções, uma das 
mais comentadas dizia respeito à inven-
ção de uma lâmpada que pudesse fazer 
escuro em pleno dia. Aspirava a poder 
projectar filmes de dia, ao ar livre! 
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Iplims reappeacedJ 

As tradições poéticas são 
ainda hoje cultivadas 

Era assim a Setúbal dos anos quarenta, 
cinquenta, sessenta, quando os taxis es-
tacionavam à volta do redondel que 
envolvia a estátua de Manuel Maria 
Barbosa du Bocage, mais conhecido pelas 
anedotas e poesia erótica do que pelos 
poemas profundos em que tentava resu-
mir os desígnios que condicionavam a 
natureza humana. Mas sendo, sem 
dúvida, o mais conhecido poeta da terra, 
não é, no entanto, o único de valor. Há 
uma série grande de poetas simples, 
populares e espontâneos, dos quais o 
analfabeto António Maria Eusébio - o 
«Calafate» - será o melhor. 
As tradições poéticas são ainda hoje cul-
tivadas, embora as necessidades mate-
riais tenham levado os desconhecidos 
«trabalhadores das rimas» a escrever 
teatro popular e as famosas «cegadas». 
Representações, com origens muito anti-
gas, não necessitavam de mais do que um 
largo ou praça, um texto jocoso e descon-
traído, apoiado na crítica aos costumes 
locais, e alguns actores sem grande expe-
riência. 

Na sua forma mais requintada, no palco, 
a preferência vai para a cegada dramática 
onde, por detrás da cortina, um côro de 
vozes pauta a acção, imitando o papel do 
côro nas tragédias gregas, por vezes com 
o suporte musical de guitarras portugue-
sas. 

Talvez os hábitos e costumes tenham 
tendência para se perder, face ao pro-
gresso económico...Mas a cidade perma-
nece bonita, apoiada na sua localizaçãoo 
excepcional. 

Um dos muitos poetas locais tentou sin-
tetizar os motivos que dão realce à cidade 
num verso que procurava comemorar 
mais um centenário da cidade: 

Setúbal das sardinhas 
dos laranjais e vinhas 
dos pares a namorar 
da praia da Albarquel 
do loiro Moscatel 
faz anos a cantar ...! 

The city origins fade away in the far gone 
millenia,plunging its roots in the melting 
pot of peoples and races that crossed the 
peninsula through the centuries, emer-
ging from the past with a strong cultural 
identity. 

Once the scene of important cultural 
events, stage to colourful festivals and 
sailing competitions, Setúbal was the 
seaside resort where many people gathe-
red through the long summer holidays. 
The natural features and beauty of the 
region seem, by the menacing industrial 
complex, threatened in their delicate 
ecological balance. But the dolphins, 
gone in the sixties, reappeared recently. 
The people learn how to treasure the past 
and is assertively shaping the future. 
Setúbal's traditions, the simple way of 
life, the typical characters, the theatres 
and cafés, the memories of happier days, 
will always be remembered in the poet's 
rhyme. 
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O autor agradece a documentação gentilmente cedida 

pela Reitoria do Santuário de Fátima. 
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protecção divina, pedida pelos aero-
nautas de todo o mundo, é feita através da 
invocação de Nossa Senhora do Loreto. 
A invocação tem origem italiana e está 
ligada à lenda da preservação da casa 
onde habitaram, em Nazaré, Jesus, 
Maria e José. 

Diz a crónica medieval que a Casa se 
manteve na traça humilde até que, no 
início do séc. IV,Constantino mandou 
erigir, envolvendo as suas paredes, uma 
Basílica grandiosa, ao estilo da época. 
As invasões bárbaras, persas e gregas 
passaram pelo território respeitando o 
lugar e a construção, o mesmo não acon-
tecendo com os árabes que, nos fins do 
séc. X I , arrasaram a Basílica. Ter-se-iam 
salvo as quatro paredes da Casa e a Gruta, 
protegidas pelas colunas e abóbadas 
românicas de forte construção. 

Nossa Senhora do Loreto 

Our Lady of Loreto 

D ivine protection, worldly sought by 
aviators, is obtained through the invoka-
tion of Our Lady of Loreto. 
Its Italian origin stems from the legend of 
the preservation of the house of Jesus, 
Mary and Joseph in Nazareth. 
Medieval chronicles give account of the 
humble house kept until the begining of 
the 4th century when Roman Emperor 
Constantin had it enfolded within a 
magnificent Basilica. 
Barbarian, Persian and Greek invasions 
spared the site and monument. But the 
Arabs razed the place at the end of the 
11th century, the four original walls and 
the grotto being saved from destruction 
by the strong romanic columns and vault. 

A PADROEIRA UNIVERSAL 
DA AVIAÇÃO 

THE UNIVERSAL PATRON 
SAINT OF AVIATION 
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Durante a reconquista os cruzados edifi-
caram, no mesmo local, um templo de 
estilo românico de paredes austeras e 
robustas. Contudo a nova invasão árabe 
não lhe deu grande tempo de existência 
(1109 - 1263) e arrasou a construção, 
mantendo-se no entanto, entre os escom-
bros, as paredes singelas da Casa original 
e a Gruta. 

A partir desta altura, conta a tradição, 
estas paredes foram arrancadas e trans-
portadas pelos anjos que, parando em 
Tersatto, em terras jugoslavas, acaba-
ram, após um «segundo vôo», por as de-
positar sobre a colina da cidade de Lore-
to, defronte do Adriático, onde hoje se 
ergue o Santuário. 

Ainda assim, o lugar volta a ser profana-
do, desta vez pela invasão das tropas 

francesas comandadas pelo general Ber-
thier que, depois do saque, levaram a 
antiga imagem da Virgem para um mu-
seu em Paris. 

Napoleão, três anos depois do ocorrido, 
mandou regressar a imagem ao Santuário. 
A importância da veneração da Imagem 
aumenta e é reforçada com a associação 
dos «vôos dos anjos» à aviação e ao seu 
desenvolvimento; o Papa Bento X V , em 
24 de Março de 1920, no dia da festa de 
S. Gabriel, o mensageiro de Nazaré, 
declarou a Santíssima Virgem de Loreto 
«Padroeira Universal da Aviação». 

De Alcafozes, sai a Procissão 
mais significativa no seu 

culto nacional 
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1938 
Nossa Senhora do Loreto, padroeira 
dos aeronautas 

Our Lady of Loreto,patron saint of aviation 

During the reconquest, the Crusaders 
built a short lived romanic temple on the 
site, again ravageded by Arab invaders 
by the mid 13th century. 
Since then, according to legend, the 
walls were rooted up by angels who flew 
them to the city of Loreto in the Adriatic 
shores of Italy, after a midway stop in 
Tersatto, Yugoslavia. 
Later on, French troops under general 
Berthier ravaged and looted the Sanc-
tuary and took the Virgin's old image to 
a museum in Paris. Three years later, 
Napoleon ordered it back to the shrine in 
Loreto. 

The importance of the cult was spread 
and reinforced by the association of the 
«flights of the angels » to aviation and its 
developements. 
On the 24th of March 1920, celebration 
day of St. Gabriel, the messenger of 
Nazareth, Pope Benedict XV declared 
the Holy Virgin of Loreto, the Universal 
Patron Saint of Aviation. 

1947 
Os Anjos transportam a Casa da Santíssima 
Virgem 

The Angels carrying the Holy Virgin's House 
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Contudo é em Alcafozes, aldeia da Beira 
Baixa, que, da capelinha encimada no 
leve outeiro de onde se vislumbra a Serra 
da Estrela, Castelo Branco, Marvão e 
terras de Espanha, sai a Procissão mais 
significativa no seu culto nacional. 
E uma Procissão que se realiza na tercei-
ra segunda-feira de Setembro e onde 
participam a aviação civil e militar. A re-
presentação da Força Aérea toma parte 
activa na celebração da Missa, faz guar-
da de honra ao Andor e, simultanea-
mente, durante a Procissão, cruza os céus 
uma esquadrilha de aviões. As compa-
nhias aéreas fazem-se representar com 
as suas bandeiras e, pela segunda vez, a 
Tap - Air Portugal esteve presente com 
uma delegação de seis tripulantes de 
cabine. 

A origem da imagem de Nossa Senhora 
do Loreto, na aldeia de Alcafozes, perde-
se nos tempos. 

Curiosamente a lenda faz coincidir o seu 
aparecimento com a debandada das tro-
pas napoleónicas que a teriam trazido de 
terras longínquas, do interior da Europa, 
não se sabe de onde. 
A sua forma escultórica, onde as mãos 
agarrando o Menino se escondem sob 
o manto, faz perceber uma imagem aero-
dinâmica que reforça a ideia da sua ori-
gem, da vinda do desconhecido, do In f i -
nito, para aqui se materializar. 

In Portugal, the cult is ancient and mea-
ningful. Its most significant national 
festivities take place in the Beira Baixa 
village of Alcafozes. 
The traditional September procession, 
features the presence of civil and milita-
ry airmen andaircrafts. TAP -Air Portu-
gal has recently joined the celebrations 
sending a delegation of six flight atten-
dants. 

The origin of the cult in Alcafozes fade 
away in ancient times. Curiously, the 
legend links its begining to the retreat of 
the French napoleonic invaders who al-
legedly brought the image from somew-
here in central Europe. 
The aerodynamic sculptoric shape of the 
image reinforces the idea of its origin, its 
«flight»through time and space to final-
ly materialize in this remote village's 
chappel. 

Its most significant national 
festivities take place 
in Beira Baixa village 

of Alcafozes 

Procissão 

Procession 

Em Portugal o seu culto é muito antigo e 
importante. E orago da freguesia de Juro-
menha, concelho de Alandroal, distrito e 
Arquidiocese de Évora, e da freguesia de 
Paradela, concelho de Sever do Vouga, 
distrito e Diocese de Aveiro. E venerada 
na Igreja dos Italianos, ao Chiado, em 
Lisboa. E em Goa, antigo território por-
tuguês, o seu culto é feito nas Igrejas de 
Taloulim e de S. Miguel. 



AR COND 

Em qualquer espaço. 



Em qualquer tempo. 
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«Meninos da Graça» 

-P ensada num momento de fecunda ac-
tividade política, cultural e artística, a 
igreja de Nossa Senhora da Graça de 
Évora reflecte nitidamente um saber 
arquitectónico actualizado e um gosto 
requintado e exuberante (ao modo de 
Veneza) , reproduzindo, e antecipando 
mesmo, os modelos então vigentes na 
arquitectura alto-renascentista e manei-
rista. 

A corte de D. João I I I permaneceu na 
cidade, ininterruptamente, desde Novem-
bro de 1532 a Agosto de 1537; durante 
esse tempo, aqui se realizaram cortes e 
daqui partiu o infante D. Luis a incorpo-
rar-se na armada com que o imperador 
Carlos V tomou Tunes a Barba-Roxa, em 
1535. Daqui se governava o vasto impé-
rio português e se orientaram as negocia-
ções que haveriam de culminar com o 
estabelecimento da Inquisição em Portu-
gal (1536). Não admira, pois, que à ci-
dade afluíssem embaixadores, altos di-
gnitários eclesiásticos, nobres, intelec-
tuais e artistas nacionais e estrangeiros. 
Construída entre 1537 e 1540, a Graça 
apresenta uma fachada excepcionalmente 
complexa. 

No primeiro registo, com pilastras e 
colunata de matriz dórica, onde é notória 
a busca de simplicidade estrutural e for-
42 

onceived at a time of fertile political, 
cultural and artistic activity, the church 
of «Our Lady of Grace» in Évora clearly 
reflects an up-to-date knowledge of ar-
chitecture and a refined, exuberant taste 
(Venice style), reproducing and even 
anticipating the models prevailing in 
High Renaissance and Manneristic ar-
chitecture. 

The court of King John III remained in 
Évora from November 1532 until August 
1537; during this period meetings of the 
Cortes were held in the city and the 
Infante D. Luis departed to join the fleet 
with which the Emperor Charles V took 
Tunis from Barbarossa in 1535. The 
whole of the vast Portuguese empire 
was governedfrom here and the negotia-
tions took place that would culminate in 
the establishment of the Inquisition in 
Portugal (1536). It was no wonder then 
that the city drew ambassadors, high 
ecclesiastical dignitaries, nobles, intel-
lectual and Portuguese and foreign ar-
tists. 
Built between 1537 and 1540, «Graça» 
church has an exceptionally complex 
façade. 
On the first level, with pilasters and Doric 
colonnade notable for their structural 
and formal simplicity, opens a galilee 



a igreja mais «italiana» de Portugal 

the most« Italian » church of Portugal 

Refeitório e dormitório do Mosteiro 

Monastery Refectory and Dormitory 
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mal, abre-se uma galilé que abriga o 
portal da igreja. Este, de clara filiação 
renascimental e boas proporções, articu-
la-se, ao nível das impostas, com dois 
notáveis nichos perspectivados (onde se 
guardavam as imagens de Santo Agos-
tinho e de Santa Mónica) , numa lição 
que pode ter sido aprendida no tratado 
Medidas dei Romano, do castelhano 
Diego de Sagredo (Toledo, 1526) . 
O segundo registo da fachada exterior, 
espectacular e teatral, é uma festa onde a 
escultura e a composição fazem esquecer 
as preocupações estruturais e nos reme-
tem para uma arquitectura «de interio-
res», de retábulo. 

Enormes rosetões estilizados, escudos 
com máscaras, denticulados, bolas de 
fogo, gigantescas figuras alegóricas, um 
duplo frontão e uma janela central de 
jambas perspectivadas e enquadrada por 
colunas jónicas - tudo vocabulário orna-
mental renascentista - fazem desta facha-
da um caso único do nosso panorama ar-
quitectónico, no qual, até aí, o Renasci-
mento, chegado há pouco, se caracteriza-
va por ensaios de modelos mais clássicos 
e de preocupações geometrizantes (igre-
ja velha da Foz do Douro, Fonte do 
Jardim da Manga, em Santa Cruz de 
Coimbra, claustro do mosteiro da Serra 
do Pilar, em Vila nova de Gaia). 

Janela do Coro Alto 

High choir window 

porch which shelters the church portal. 
This portal, of clearly Renaissance ori-
gin and excellent proportions, is linked 
at the level of the imposts with two re-
markable niches, in perspective (where 
the images of Saint Augustine and Saint 
Monica were kept) . This lesson could 
have been learned in the treatise «Medi-
das del Romano» by the Castillian Diego 
de Sagredo (Toledo, 1526) . 
The second level of the exterior facade, 
spetacular and theatrical, is a festival 
where sculpture and composition make 
us forget structural preoccupations and 
lead us to an «interior» architecture of 
decorated panels. 

Huge stylised rosettes, shields with 
masks, denticles, fire-balls, gigantic al-
legorical figures, a double pediment and 
a central window with jambs in perspec-
tive surrounded by Ionic columns - all 
ornamental vocabulary of the Renais-
sance - make this facade a unique exam-
ple in our architecture. Up to that time, 
the recently arrived Renaissance in Por-
tugal was characterised by essays of 
more classical models and geometrical 
tendencies (the old church of Foz do 
D ouro, fountain of the «Manga» garden 
in Santa Cruz de Coimbra, cloister of 
Serra do Pilar monastery in Vila Nova de 
Gaia) . 

We have already said that «Graça» ante-
cipates certain architectural solutions. 
Let us consider then. 
The linking of the upper choir with a 
window over an open galilee is a solution 
that André Palladio only experimented 
in his famous country houses after 1540-
-42 (Villa Godi, inhonedo)-andin «Gra-
ça» we can find this solution already 
being used: until recently it was thought 
to have been adopted for the first time in 
S. Mamede Church, also in Évora. 
The double pediment to be found in 
«Graça» is a characteristic of Palladio 
façades which only appeared in his 
church projects after 1558 (S. Pietro di 
Castello) : it would become the major 
mark of this notable Italian architect, as 
one can see in the Venetian churches of 
San GiorgioMaggiore (1565) and HRe-
dentore (1577) . 

The anticipation of these solutions and 
the lack of documentation that would 
securely attribute and date this façade, 
had frequently led us to think that it was 
built at a much later date, and it has been 
regarded as a kind of pastiche, inspired 
by a poorly assimilated Renaissance or 
an inconsequential Mannerism... 



Fachada interior 

Inner façade 

A Graça «antecipa» 
algumas soluções 

arquitectónicas 

Dissemos já que a Graça «antecipa algu-
mas soluções arquitectónicas. Vejamos 
então. 

A articulação do coro alto com janela 
sobre uma galilé aberta é uma solução 
que André Palladio só experimentou nas 
suas famosas casas de campo a partir 
1540 - 42 (Villa Godi. em Lonedo) - e na 
Graça encontramos já essa articulação 
que, até agora, se julgava ter sido adop-
tada, pela primeira vez, na Igreja de S. 
Mamede, também de Évora. 
O duplo frontão, já presente na Graça, 
é partido característico das fachadas 
de Palladio, mas que apareceria nos 
seus projectos de igrejas a partir de 1558 
(S. Pietro di Castello): havia de tornar-se 
a marca maior desse notável arquitecto 
italiano, como bem se vê nas igrejas 
venezianas de San Giorgio Maggiore 
(1565) e II Redentore (1577). 

Por via da precocidade destas soluções, e 
à falta de documentação que, com segu-
rança, atribuísse e datasse esta fachada, 
não admira que, até agora, ela fosse, com 
frequência, datada de época muito poste-
rior e olhada como uma espécie de 
«pastiche», enformada por um renasci-
mento mal assimilado ou por um manei-
rismo inconsequente... 

* * * 

The church is the work of Miguel de 
Arruda (c. 1500-1563), the most famous 
and well paid architect of his time, who 
had the collaboration of the Frenchman 
Nicolau Chanterene, the most notable of 
the Renaissance sculptors who worked 
among us. 

The sculptures of the façade should be 
attributed to the above artist. We refer to 
the four «Infants of Graça» who we be-
lieve were to glorify the sponsor of the 
«Silver Water» Aqueduct, King John III, 
the «Father of the Nation» as the town's 
citizens began to call him in gratitude 
for this project, and as can be seen from 

a Latin inscription on the façade of the 
church. Our interpretation is helped by 
knowing that one of the boys held the 
«silver water» in his hand, as recounted 
by an anonymous chronicler who descri-
bed the façade in 1543, and also by the 
recent discovery that the builder of the 
aqueduct, Francisco de Arruda, is bu-
ried in the church. 

The eulogy inscribed on the 
exterior façade and the other 
over the portal are believed 
to be by the great humanist 
of Évora, André de Resende 

The windows illuminating the high altar 
are also Chanterene's work. Of magnifi-
cent workmanship and refined taste, they 
date from the year 1537 and include the 
usual ornamentation of grotesques - urns, 
mascarons, satyrs, monsters, phyto-
morphs, griffons, cornucopias - and 
beautiful faces of classical profile, all 
carved in the excellent marble of Estre-
moz in a very slight bas-relief. 
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Miguel de Arruda - o mais 
prestigiado e mais bem pago 

arquitecto do seu tempo 

A igreja é da autoria de Miguel de Arruda 
(C. 1500 - 1563), o mais prestigiado e 
mais bem pago arquitecto do seu tempo, 
e nela colaborou o francês Nicolau Chan-
terene, por sua vez o mais insigne escul-
tor da Renascença dos que entre nós 
trabalharam. 

Aquele último devem ser atribuídas as 
esculturas da fachada, nomeadamente os 
quatro «meninos da Graça» que, ao que 
julgamos, ajudavam a glorificar, ali, o 
patrocionador da construção do Aque-
duto da Água da Prata - D. João I I I , o «Pai 
da Pátria», como em agradecimento, por 
essa obra, a cidade lhe passou a chamar, 
e como se lê na inscrição latina da facha-
da da Graça. Ajudam esta nossa interpre-
tação, o sabermos que um dos «meni-
nos» segurava na mão, exactamente «a 
água de prata», como nos diz um cronista 
anónimo que descreveu a fachada em 
1543, e o facto, até agora ignorado, de o 
autor do Aqueduto, Francisco de Arruda, 
se ter feito sepultar na igreja. 
A inscrição laudatória da fachada exte-
rior, bem como a outra sobre o portal, são 
- tudo o indica - da autoria do grande 
humanista eborense - mestre André de 
Resende. 

A Chanterene têm também que ser atri-
buídas as janelas que iluminam a cape-
la-mor da igreja e que são de lavor 
magnífico e gosto requintado. Estão 
datadas de 1537 e nelas está presente a 
habitual ornamentação de grotescos -
urnas, mascarões, sátiros, monstros f i -
tomórficos, grifos, cornucopias - e 
belíssimos rostos de perfil clássico, tudo 
lavrado em volumes insinuados por um 
relevo baixíssimo, no belo mármore de 
Estremoz. 

Também do cinzel do imaginário francês 
há-de ter saído o túmulo de D. Afonso de 
Portugal. Foi seu filho, o primeiro conde 
de Vimioso, vedor da fazenda do rei e 
poeta do «Cancioneiro», quem encomen-
dou o túmulo depois de Abril de 1541, 
data em que passou a dispor da capela-
-mor da Graça, por nela ter sido autori-
zado a instalar a capela funerária da 
família. 
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O sepúlcro de D. Afonso, última obra 
conhecida de Chantarene - ficou pronto 
em Novembro de 1542 - é uma obra 
inovadora na nossa tumularia, até aí presa 
ao tradicional esquema de arcossólio 
enquadrado por arco triunfal ou às 
composições retabulares. O esquema aqui 
usado - modelo edicular, bem apropriado 
para encostar à parede sem atrapalhar o 
serviço religioso no altar-mor (como se 
impunha no contrato de cedência da 
capela...) - e o corpo central, muito altea-
do e rematado por um frontão curvo, 
fazem dele uma obra de rara moderni-
dade. Mais de vinte anos depois, Giorgio 
Vasari produziria um modelo, não muito 
diferente, para o túmulo de Miguel 
Angelo (1564). 

O mausoléu de D. Afonso, actualmente 
guardado no Museu de Évora, revela-nos 
belos voluteados, longos enrolamentos, 
nichos concheados, consolas magníficas, 
onde se previlegiam as formas desenvol-
vidas e serenas em detrimento do porme-
nor nervoso e «pictural», como ainda 
acontecia no retábulo do Palácio da Pena 
(Sintra, 1529-32) , do mesmo autor. 

Erguida sob a protecção «imperial» de 
D. João I I I , antes da viragem que haveria 
de permitir à Inquisição o controle 
ideológico-cultural do país, a Graça é, 
por isso, uma obra única no nosso pano-
rama artístico, dela podendo dizer-se que 
é a igreja mais «italiana» de Portugal. Só 
em Évora, e só nesses anos, ela poderia 
ter acontecido. 

Ela é, sem dúvida, mais um dos bons 
motivos para visitar esta «cidade-monu-
mento» que, desde 1986 , integra a lista 
do Património Mundial, elaborada pela 
UNESCO. 

Also from the Frenchman s imaginative 
chisel would have come the tomb of Dom 
Afonso of Portugal, first Count of Vi-
mioso, Surveyor of the King's Treasury 
and poet of the «Cancioneiro» collec-
tion, who ordered the tomb after April 
1541 when he was authorised to install in 
the Graça» chapel his family's burial 
shrine. 

The Dom Afonso tomb, last known work 
of Chanterene, was completed in No-
vember 1542. It is an innovating work in 
burial monuments which until that time 
had remained within the traditional 
scheme of a canopied throne surroun-
ded by a triumphal arch or decorated 
panels. The scheme used here - a niche 
adapted to stand against the wall so as 
not to perturb the religious service at the 
high altar ( as stipulated in the chapel 
cession agreement) and the elevated 
central body culminating in a curved 
pediment - make this a work of rare 
modernity. More than twenty years later, 
Giorgio Vasari produced a similar model 
for Michaelangelo's tomb (1564) . 
The Dom Afonso mausoleum, presently 
kept at the Évora Museum, has beatiful 
volutes, long coils, shell-shaped niches 
and magnificent consoles, developed and 
serene forms having precedence over 
nervous and pictoral detail which occur 
in the altarpiece by the same artist in 
Sintra's Pena Palace (1529-32) . 

Cabeça de Homem - Janelas da Capela Mor 

Man's head - Main Chapel windows 

Built under the «imperial» protection of 
King John III, before the turn of events 
which would permit the ideological and 
cultural control of the country by the In-
quisition, «Graça» is a unique master-
piece and one could call it the most 
Italian church in Portugal. Only in Évo-
ra and only in that period could it occur. 
It is undoubtedly one of the many good 
reasons for visiting this « monument »city 
which, since 1986, has been included in 
the list of World Patrimony prepared by 
UNESCO. 
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principalmente nos socalcos das encostas soalheiras, do 

lado sul da Madeira, que se cultivam as uvas de onde se faz 

o Vinho da Madeira. 

O Infante D. Henrique dinamizou a plantação da cana de 

açúcar, oriunda da Sicília, e enviou navios a Cândia (Grécia) 

para trazerem as cepas de M A L V A S I A , o seu objectivo sendo 

obter para Portugal o comércio de açúcar e vinhos doces que 

até então tinham sido privilégio dos genoveses e venezianos. 

Mais tarde plantaram-se outras castas - SERCIAL, B O A L , 

VERDELHO e T I N T A D A M A D E I R A que, mercê das con-

dições privilegiadas do clima e solo produziram vinhos de 

qualidade superior e os tornaram famosos. 

O Vinho da Madeira espalhou-se por todo o mundo civiliza-

do, especialmente nas cortes europeias mais requintadas. 

Um dos personagens imortais de Shakespeare na obra «Hen-

rique I V - Falstaff - fo i acusado de trocar a sua alma por uma 

perna de frango e um cálice de «Madeira». 

Conta-se também o episódio que se passou em 1478 com 

Georges, Duque de Clarence, irmão de Eduardo I V , rei de 

Inglaterra. Condenado à pena capital pela Câmara Alta, 

deixaram à sua escolha o género de morte, tendo ele escolhi-

do afogar-se num tonel de vinho M A L V A S I A , o que efecti-

vamente se verificou na Torre de Londres, onde estava encar-

cerado. 

Quando o vinho embarcado na Madeira nas naus que se 

dirigiam para Oriente não era totalmente vendido, regressava 

ao Funchal para devolução. 
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Notou-se então que voltava com uma qualidade muito 

melhor, sendo depois vendido como Vinho da Volta ou 

Roda da índia ou simplesmente Vinho de Torna Viagem 

que se disputava a peso de ouro. Esta viagem, através de 

dias muito quentes, provocava-lhe um envelhecimento 

suave que o tornava bastante apreciado e que até influen-

ciou o processo de fabrico deste vinho. 

O «Madeira» é um vinho licoroso que tem uma graduação 

alcoólica compreendida entre 18 e 20, e os diferentes tipos 

dividem-se em seco, meio seco, meio doce e doce. 

Alguns «Madeira» estão ligados às castas donde provêm. 

O vinho SERCIAL é seco, leve, de cor clara e suavemente 

perfumado. 

O M A L V A S I A é muito doce, encorpado, de cor carrega-

da e acentuado perfume. O V E R D E L H O e o B O A L são 

tipos intermédios entre aqueles, aproximando-se o VER-

DELHO mais do SERCIAL e o B O A L do M A L V A S I A . 

O vinho da Madeira tem uma «vida» bastante longa e ainda 

hoje existem algumas colheitas valiosíssimas. Existem 

também vinhos muito antigos sob a designação de «Sole-

ra», em associação ou não com uma data que corresponde 

ao ano de colheita-base com que se iniciou o envelheci-

mento. 

A garantia de origem e da qualidade deste vinho é assegu-

rada pelo Instituto do Vinho da Madeira, para o que são 

utilizados selos, a colocar obrigatoriamente nas garrafas, 

quando se trata de vinho engarrafado na Madeira. 



When the wine that, was taken aboard vessels in Madeira, that sailed for 

the east, was not sold in its entirety, it was brought back to Funchal to be 

returned to its owners. 

It was then noticed that it 

returned in far better quali-

ty, afterwards being sold as 

I t is principally in the sunny 

hillsides of the south side of 

Madeira that grapes are culti-

vated from which Madeira 

wine is made. 

Infante D. Henrique was ac-

tive in starting up the planting 

of sugar cane from Sicily and 

sent ships to Cândia in Greece 

to bring the young plants of 

MALVASIA - his object was to 

obtain for Portugal the trade 

in sugar and sweet wines which 

hitherto had been the privi-

ledge of the Genoese and 

Venetians. 

Later, other varieties were 

planted - SERCIAL,BOAL 

VERDELHO and TINTA DA 

MADEIRA which, by virtue of 

especially good soil and cli-

matic conditions, produced 

wines of superior quality and 

became famous. 

Madeira wine has spread all over the civilised world, 

especially in the most aristocratic courts of Europe. 

One of Shakespeare's immortal characters in the 

play «Henry IV» -

Fal s t a f f - was accu-

sed of exchanging 

his soul for a leg of 

chicken and a go-

blet of Madeira. 

It is also said that, 

in 1478, an event, 

occwred concerning 

George , Duke of 

Clarence, brother 

of Edward IV, King 

of England. 

Condemned to 

death by the High 

Court, he was allo-

wed to chose how 

he should die, and he choose to drown himself in a large 

vessel of the MALVASIA wine; this actually took place in 

the Tower of London, where he was imprisoned. 

the «Round trip wine from 

índia» or simply «Round Trip 

Wine» and it was worth its 

weight in gold. This voyage 

of many days of warm wea-

ther gave the wine a gentle 

ageing that made it much 

appreciated, even influen-

cing the process of manufac-

ture of this wine. 

«Madeira» is a liquorous 

wine whose alcoholic con-

tent lies between 18 and 20, 

and the different tipes are 

divided into dry, medium dry, 

medium sweet and sweet. 

Some Madeira wines are 

comparable to the types of 

grape that provide them. 

The SERCIAL wine is dry, 

light in colour and gently 

scented. The MALVASIA is 

very sweet, full-bodied, dark 

in colour and of stronger 

scent. 

The VERDELHO and the BOAL come betwee those - the 

VERDELHO is more akin to the SERCIAL and the BOAL 

to the MALVASIA. 

Madeira wine has 

a long life and 

today there still 

exist samples of 

the greatest value. 

Also many very old 

wines come under 

the name of «Sole-

ra» in association 

or not with a date 

that corresponds to 

the year in which it 

was collected and 

its ageing began. 

The guarantee of 

origin and quality 

of this wine is as-

sured by the Institute of Madeira Wine, and stamps are 

used which must be stuck on the bottles in all dealings 

with wine bottled in Madeira. 
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"esde sempre se estabeleceram asso-
ciações entre o mundo do Cigano e o 
mundo da má fama e do regateio. De-
preende-se, desta forma, o carácter mar-
ginal e anti-social destes indivíduos aos 
olhos da sociedade em geral. Este tipo de 
associações encontra-se relacionado, por 
um lado, com a imagem que o próprio 
cigano fornece à sociedade em que se 
encontra inserido e, por outro, com toda 
uma série de factores que nos remetem 
para a origem desta cultura. 

O carácter hermético desta sociedade, o 
facto de praticar o nomadismo e a sua 
recusa em aceitar a memória escrita, são 
alguns dos pontos que levantam 
obstáculos a quem os pretende apreender 
como objecto de estudo, ao mesmo tem-
po que determinam sentimentos de re-
ceio e de desconfiança por parte do meio 
envolvente. 

As confusões que têm surgido sobre a 
origem cultural e linguística dos Ciganos 
deve-se, em parte, a erros metodológicos 
cometidos por etnógrafos que se dedi-
cam ao seu estudo. Não ter em conta que 
existem diferenças entre o povo nómada, 
verdadeiros Rom, e o povo sedentariza-
do, mais sujeito a influências do mundo 
dos Gagé *, é um erro de base que, à 
partida, torna confuso o seu conheci-
mento. Importantes estudos linguísticos 
mostram que os dialectos ciganos da 
Europa reflectem ligações ao grego me-
dieval (ao eslavo), provando a sua passa-
gem, mais ou menos demorada, por essas 
paragens. A língua do povo Cigano per-
tence, sem dúvida, ao grupo indo-euro-
peu e pode mesmo afirmar-se que a índia 
é a origem da cultura Cigana. 

O estudo do Romani - a 
língua da verdade - é essen-
cial para melhor compreen-

der todo este processo 

A sua vinda para o Ocidente pode dever-
-se a vários factores, mas o que é interes-
sante é que, desde a Idade Média, há 
testemunhos que referem o seu apareci-
mento nestes países, fazendo-se passar 
por penitentes convertidos ao cristianis-
mo, vindos do Egipto, beneficiando, 
desse modo astuto e pouco honesto, de 
esmolas que lhes permitiam sobreviver. 
Mas as boas relações com o Ocidente 
foram-se deteriorando (tanto mais que a 
peregrinação, a que se dedicavam, pare-
cia não ter f im) tendo assim, segundo 
documentos do século X V I , sido expul-
sos de alguns países e associados ao 
roubo e a práticas menos lícitas. 
O estudo do Romani é essencial para a 
compreensão de todo este processo atra-
vés do Tempo e do Espaço, bem como o 
domínio cultural e económico da socie-
dade cigana, tanto mais que o Romani é 



^From the beginning of time the Gipsy 
world has been associated with the world 
of dealing and bad repute. For this rea-
son one can understand why the society 
in general regards them as marginal and 
anti-social individuals. This association 
is related, on the one hand, to the image 
that the gipsy himself provides to the 
society in which he is implanted and, on 
the other hand, to a series of factors 
which lead us to the origins of this cul-
ture. 

�1 

The hermetical nature of this society, the 
fact that it is nomadic and refuses to 
accept written memorials, are some of 
the obstacles faced by those who want to 
study these people and are characteris-
tics which give rise to feel ings of fear and 
distrut among the society in general. 
The confusions which have arisen over 
the cultural and linguistical origin of the 
Gipsies is due, in part, to methodological 
errors made by ethnographers who stu-
dy this society. To ignore the existence of 
differences between the nomad people, 
the true Romany, and the sedentary 
people, more open to the influences of the 
Gagé *, is a basic error which leads to 
confusion. Important linguistic studies 
show us that the many gipsy dialects in 
Europe reveal links with mediaeval Greek 
(and with Slav) proving the more or less 
prolonged passage of these people 
through those places. The language of 
the gipsy people belongs without doubt 
to the Indo-European group, and it may 
be affirmed that India is the origin of the 
gipsy culture. 

The study of Romany - the 
language of truth - is essen-

tial to a better understanding 
of the whole process 

The arrival of the Gipsies in the West 
could be due to several factors, but 
the interesting point is that, since the 
Middle Ages, there are testimonies which 
refer to their appearance in western 
countries where they passed themsel-
ves off as penitents, converted to 
Christianity, arriving from Egypt. 
Thus, in this shrewd, dishonest way 
they benefited from charity which ena-
bled them to survive. But their good 
relations with the West gradually 
deteriorated (the more so as the pil-
grimage to which they were dedicated 
seemed to have no end). According 
to XVI century documents they were ex-
pelled from some countries, being asso-
ciated with theft and other illicit practi-
ces. 
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um dos elementos culturais mais ciosa-
mente guardados contra a intromissão 
Gagé. 

Convém desde já ter em conta a necessi-
dade de realizar a distinção entre Rom e 
Gagé, na medida em que tal distinção é 
importante para compreender o fosso 
cultural que separa dois mundos tão dis-
semelhantes. Assim a cultura Rom ca-
racteriza-se essencialmente por uma 
permanência homogénea de tradições, 
crenças e costumes, que se estende por 
várias partes do Mundo. Esta homoge-
neidade encontra-se igualmente reper-
cutida no Romani. O verdadeiro Rom é 
todo aquele que a domina, tentando a 
todo o custo camuflá-la e escondê-la dos 
«ouvidos» curiosos dos Gagé, e conse-
guindo, desta forma, manter e assegurar 
a unidade da sua língua. 

O verdadeiro Rom reco-
nhece-se pela sua atenção 

prestada à língua, ao verbo, 
à mímica e ao compor-

tamento 

O termo «verdadeiro Rom» é usado 
porque, na realidade, existem dois tipos 
de culturas diferentes na sociedade Ciga-
na: os nómadas e os sedentários. Os pri-
meiros, apesar de não conservarem o 
estado puro da cultura original indiana, 
conseguiram manter uma unidade cultu-
ral e linguística ao longo da História, 
proeza que não foi conseguida pelos 
sedentários. Estes últimos, pelo facto de 
não resistirem à tentação de enraizamen-
to e às pressões permanentes dos Gagé, 
perderam a sua independência e identi-
dade cultural, renunciando às suas tradi-
ções, o que se foi repercutir na sua cultu-
ra e língua. É por este motivo que os 
nómadas concebem quase que uma equi-
valência, social e cultural, entre os se-
dentários e os Gagé. 
O nomadismo pode ser considerado como 
uma das principais causas da má imagem 
atribuída aos Ciganos. Na realidade, todas 
as práticas nómadas são consideradas 
perversas e marginais aos olhos daque-
les que permanecem enraizados num 
determinado espaço geográfico. Esta má 
imagem foi , paradoxalmente, aproveita-
da pelos Ciganos, que nela encontraram 
uma forma eficaz de se envolverem numa 
atmosfera misteriosa que lhes dá uma 
certa imunidade à oposição Gagé. O que 
de facto está em causa é a criação de uma 
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muralha psicológica que tende a dissi-
mular e a esconder aquilo que de mais 
íntimo e verdadeiro constitui a essência 
da sociedade Rom. No entanto, esta 
muralha psicológica leva a dois aspectos 
que, por si só, são contraditórios: por um 
lado, à criação de uma imagem deturpa-
da pelo racismo do mundo ocidental; por 
outro, ao seu aproveitamento com o in-
tuito de explorar o espírito fraco dos 
Gagé. 

Poder-se-á então concluir que a unidade 
da sociedade Rom, nascida da hostili-
dade do mundo exterior, ou seja, a riva-
lidade e a oposição entre os dois grupos 

- Rom e Gagé - acaba afinal por favorecer 
aquele que é o objectivo último dos Rom 
- a identidade cultural e a prevalência de 
costumes e tradições ancestrais. 

*Gagé - aquele que não é cigano. 

The study og the Romany language is 
essential for a perfect comprehension of 
this whole process as well as the cultural 
and economic domain of Gipsy 
society,the more so as Romany is one of 
the cultural elements most closely guar-
ded against Gagé influence. 
One should bear in mind from the out set 
the necessity of distinguishing between 
Rom and Gagé as this distinction is 
important to a better understanding of 
the cultural gap which divides these two 
so very different worlds. The Romany 
culture is essentially characterised by a 
homogeneous persistence of traditions, 
beliefs and cultures, which extend throu-
ghout various regions of the world. This 
homogeneity is also be found in the 
Romany language. The true Rom is he 
who masters the language, striving at all 
costs to hide it and camouflage it from 
the curious ears of the Gagé, thus main-
taining and ensuring the unity of his lan-
guage. 

The true Rom is recognised 
by his attention to the 

language, to expressions, 
mimic and behaviour 

The term «true Rom» is used because in 
reality there are two different types of 
culture in Gipsy society: the nomadic 
and the sedentary. The former,although 
not preserving their original Indian cul-
ture in its pure state,managed to mantain 
a cultural and linguistic unity throu-
ghout their history, a feat that the seden-
tary culture was unable to accomplish. 
The latter were unable to resist the temp-
tation to create roots and due to the 
constant pressure of the Gagé lost their 
independence and cultural identity and 
renounced their traditions, which had 
repercussions on their culture and lan-
guage. It is because of this that the nomads 
consider the Gagé and the sedentary 
Gipsies as almost equivalent in social 
and cultural terms. 

Nomadism can be considered as one of 
the principal causes of the bad impres-
sion given by Gipsies. In fact, all noma-
dic practices are considered perverse 
and marginal in the eyes of those who are 
rooted in a determined geographic space. 
This bad image was, in fact, used by the 
Gipsies who found it an effective way to 
surround themselves in a mysterious 
atmosphere, giving them a kind of immu-
nity to Gagé opposition. It is a kind 
of psychological wall which tends to dis-
simulate and hide all that is most inti-
mate and true, and is the essence of Ro-
many society. However, this psichologi-
cal wall leads us to two differents aspects 
which are contradictory: on the one hand 
to the creation of an image distorted by 
the racism of the western world, and 
on the other hand the advantage taken 
of same to exploit the weakness of the 
Gagé. 

One could therefore conclude that the 
unity of Roman society, born of the hos-
tility of the outside world, that is, the 
rivalry and opposition between these two 
groups - Romany and Gagé - in the end 
favours the ultimate goal of the Romany, 
that is, preservation of their cultural iden-
tity and the prevalence of their customs 
and ancestral traditions. 

*Gagé: he who is not a gipsy. 



Ele não conhecia as 1000 novas maneiras 
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Agora é possível comprar o bilhete ALFA da CP em qualquer Caixa Automático 
da rede Multibanco. Com 8 dias de antecedência ou mesmo na véspera de partir 
em viagem, até às 20 horas. Basta-íhe possuir um cartão válido no sistema 
Multibanco, seleccionar "OUTRAS O P E R A Ç Õ E S " , a seguir "SERVIÇOS 
ESPECIAIS" e "CAMINHOS DE FERRO - CP". Depois, é só escolher a viagem que lhe 
convém e guardar o talão comprovativo da compra. Este talão j á é o seu bilhete A L F A . 

Ele ainda não conhecia. Agora você já sabe: garantir a viagem no Caixa 
Automático poupa tempo, é prático, é seguro. 

A I X A 
automático 

a o p ç ã o c e r t a 

da sua viagem 



SEGURANÇA 
no Trabalho 

Jorge Mateus 

1992 - Ano Europeu da Saúde, Higiene e Segurança 
no Local do Trabalho 

kJegurança é um conceito muito caro 
aos tripulantes e à aviação civil em geral. 
Desde o primeiro dia em que o futuro 
tripulante pisa o chão do aeroporto, para 
tirar o seu curso, que essa palavra o não 
mais o vai deixar indiferente. 

E ainda bem que assim é, e bem dese-
jar íamos que assim fosse noutras 
indústrias, mas a verdade é que se regis-
tam anualmente 4,5 milhões de acidentes 
de trabalho na Comunidade, dos quais 
8.000 acabam por ser mortais, isto para 
um total de 138 milhões de trabalhado-
res. 
A maioria dos acidentes mortais regista-
se na construção, indústria transforma-
dora e agricultura e pescas, mas ainda 
assim 5,9% cabem aos transportes, por 
tradição um sector mais consciencializa-
do para a Segurança. 
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O princípio-base da Saúde, Higiene e 
Segurança no Trabalho é o de que cada 
um conta, e de que toda uma família sofre 
com um acidente ocorrido no local de 
trabalho, mas, também do ponto de vista 
económico, é mais rentável existirem, no 
local de trabalho, boas regras de Saúde, 
Higiene e Segurança. Basta referir, a 
título de exemplo, que doenças e aciden-
tes de trabalho fazem perder dez vezes 
mais dias de trabalho do que as greves. A 
experiência também nos tem demonstra-
do que locais de trabalho mais seguros 
são também mais produtivos. 

Um dos objectivos da 
Comunidade é proporcionar 

um melhor nível de vida 
aos europeus 

Ao assinarem o Acto Único Europeu em 
1986, os 12 Estados-membros aceitaram 
harmonizar, em toda a Comunidade, as 
regras mínimas que regem a Saúde e a 
Segurança no Local de Trabalho, e pro-
mover a melhoria destas regras de modo 
a garantir aos trabalhadores um melhor 
nível de protecção. 

Um dos objectivos da Comunidade é 
proporcionar um melhor nível de vida 
aos europeus e, muito embora a Saúde e 
a Segurança custem dinheiro às empre-
sas, estas não deverão prescindir de 
beneficiar a Sociedade no seu todo e o 
seu futuro em particular. E também im-
portante que as empresas que dão boas 
condições não sejam penalizadas em 
relação às suas concorrentes. Os res-
ponsáveis pela Saúde e Segurança dos 
trabalhadores, quer no seio das institui-
ções comunitárias, quer nos Estados-
membros, deverão trabalhar de forma 
concertada para que normas seguras se-
jam aplicadas em qualquer ponto da Co-
munidade. 

Desde 1951, quando foi fundada a 
Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço, que se faz investigação sobre a 
Segurança dos trabalhadores. Esses tra-
balhos conduziram a progressos enor-
mes no diagnóstico, prevenção e trata-
mento de doenças profissionais, à defini-
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Somos AMERICAN LIFE. 

Estamos presentes 
em 130 países dos cinco 

continentes 

Constituímos a maior rede de seguros 
do mundo. Ao longo de mais de 60 anos, 
temos proporcionado segurança e protecção 
a centenas de milhares de detentores 
das nossas apólices. 
Somos membros da AMERICAN 
INTERNATIONAL GROUP, INC. (A.I.G.), 
um dos grupos seguradores mais 
importantes do mundo, com um activo 
superior a 20 000 milhões de dólares e cuja 
rede internacional se estende pelos cinco 
continentes. 

Em Portugal, continuamos também a ser 
símbolo e prática de uma técnica que se 
baseia no profundo conhecimento 
do mercado mundial, de uma constante 
inovação em seguros, para que cada um 
deles melhor se adapte às necessidades 
reais dos nossos clientes. 

N ° 70 de Pme Street em Nova Iorque 
O edif íc io sede d o A M E R I C A N INTERNATIONAL G R O U P INC (A I G ) 

Connosco, a garantia de uma 
inabalável solidez financeira. 

A Member Company o' 
Amer ican International Group 
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Amer i can Life Insurance C o m p a n y 
Av. da Liberdade, 36, 4 ° — 1 200 Lisboa 
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ção de Sistemas de Segurança e Salva-
mento para minas e fábricas e levaram à 
concepção de novos processos, máquinas 
e ferramentas de trabalho mais seguros. 
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Em 1974 a CEE criou o Comité Consul-
tivo para a Segurança, Higiene e Protec-
ção da Saúde no Local de Trabalho, onde 
têm assento os representantes dos traba-

lhadores, das entidades patronais e dos 
governos. Em 1977 a primeira Directiva 
Europeia nesta matéria obrigou às Sina-
lizações de Segurança tais como Saídas 
de Emergência e Corredores de Evacua-
ção. 

Em 1980 uma Directiva fixava os gran-
des princípios de protecção dos trabalha-
dores, limitando a exposição dos mes-
mos a agentes perigosos, nomeadamente 
ao amianto, ao chumbo e ao ruído. Final-
mente em Junho de 1989 o Conselho de 
Ministros da CEE adoptou uma «Direc-
tiva-quadro» pela qual a entidade patro-
nal é legalmente responsabilizada pela 
Segurança no Trabalho, obrigando tam-
bém os trabalhadores a zelarem para que 
as medidas de protecção sejam tomadas. 
No âmbito desta «Directiva-quadro» 
vários domínios da Segurança e protec-
ção à Saúde estão enquadrados; a título 
de exemplo, no domínio das práticas de 
trabalho deverão entrar em vigor normas 
mínimas para a manipulação de cargas 
pesadas, de modo a prevenir problemas 
lombares nos trabalhadores; bem como 
para a concepção, escolha e utilização do 
equipamento de trabalho; apenas dois 
exemplos, bem significativos, da impor-
tância que estas normas e a sua difusão 
têm para a Classe dos Tripulantes de 
Cabine. 

Apesar do trabalho já efectuado no 
domínio da Medicina Aeronáutica (e é 
importante ressalvar o feito pelo Dr. 
Castelo Branco), quantas doenças pro-
fissionais, resultantes de práticas de tra-
balho inadequadas e de equipamento mal 
ajustado, estão por identificar ? «O bara-
to sai caro, «diz o ditado», e os em-
presários responsáveis estão rapidamente 
a aperceber-se disso, não regateando 
investimentos num sector que lhes cau-
ciona o futuro. 

A partir de 1 de Março de 1992, a Comu-
nidade, os Estados-membros e os Parcei-
ros Sociais vão desencadear numerosas 
acções de informação com o objectivo de 
sensibilizar os trabalhadores para a pre-
venção de doenças e acidentes profissio-
nais. Nesse sentido a CEE e os Estados-
membros estão já a financiar projectos 
de Empresas e Sindicatos que desejam 
fazer parte dessa grande campanha de 
formação / informação. 

Se, como referimos acima, o princípio-
-base é o de que cada um conta, todos 
deverão contribuir para a Segurança no 
Local de Trabalho e assumir a sua parte 
de responsabilidade na prevenção. 



PALUDISMO 
PROFILAXIA ««»» M a i s vale prevenir.. . 

VA v 

J o s é L u i s Boaventura * 

O paludismo é uma doença conhecida desde a antiguidade. 
Mesmo antes de Hipócrates e Galeno, que se lhe referiram em 
pormenor, já existiam escritos caldeus, hindus e chineses 
abordando o tema. No séc. X V I I , autores italianos designaram 
a doença por malária (mal do ar), termo menos compatível com 
a verdadeira génese desta afecção do que a designação de febre 
palustre (ou paludismo), que a interliga com os locais pantano-
sos. 

Até aos nossos dias muito se veio a saber sobre o agente causal 
(um protozoário chamado plasmódio), o insecto que o veicula 
(mosquito) e todo p ciclo relacionado com a doença, a sua 
clínica, o seu diagnóstico e, inclusive, a terapêutica. \ ~: 

Apesar de ter quase sido banido das zonas temperadas, o palu-
dismo continua a ser um flagelo nos países tropicais e sub-
tropicais (América Central e do Sul, África, índia, Sudoeste 
Asiático), com uma frequência de cerca de 100 milhões 
de casos por ano e uma mortalidade que anda à volta de 
um milhão - números muito superiores aos de outra doença 
(a SIDA), bem mais badalada nag^^Z 
órgãos de comunicação, naturalmente 
pela sua ocorrência particular nos países 
mais ricos do Norte.. 
Por outro lado, após um período de 
relativa euforia na luta contra g, mi-> 
crorganismo e contra o insecto vecáír, 
que se registou na década de sessenta ' Ja 
e percorreu as mentes bem pensantes da ciência médica, 
tudo voltou atrás nas décadas de setenta e oitenta com o 
aparecimento crescente de estirpes do parasita resistentes 
aos agentes terapêuticos e com a resistência do próprio 
mosquito aos insecticidas, obrigando a um renovade per-
manente esforço de pesquisa e de ensaio de novas drogas. 
Hoje em dia, com as facilidades, no espaço e no tempo, de 
intercâmbio entre os diferentes países, com o incremento expo-
nencial do turismo e das viagens de negócios, e com a exposi-
ção franca de alguns profissionais (como o pessoal de bordo 
das companhias aéreas), é cada vez major o risco de ás pessoas 
se verem atingidas pela patologia dita exótica. E o pior é que 
este exotismo por vezes mata. 

A tendência natural e habitual 
para menosprezar as capacidades 

de reacção e luta 
do infinitamente pequeno tem 

os seus pesados custos 

Que fazer então para se evitar, tanto quanto possível, o risco de 
contrair uma doença potencialmente fatal? 
A vacinação não passa, por enquanto, de um objectivo e de um 
motivo de grande empenhamento por parte dos investigadores. 
Poderá vir a ser o gran4e avanço na luta contra a malária nos 
primórdios do séc. X X I ou, quiçá, ainda na presente década. 
Resta-nos, isso sim, a chamada prevenção medicamentosa ou 
quimioprofilaxia, que deve ser efectuada por quem visite, de 
passagem ou demoradamente, um país de risco. 
Esta protecção, apesar de tudo, não representa um escudo inex-
pugnável. Nalguns casos, mesmo cumprindo as regras pres-
critas pelo médico, pode surgir a doença. 
Actualmente o problema tem-se complicado coirp. p apareci-
mento e alastramento de estirpes de parasitas resistentes â qui-
mioprofilaxia habitual. Alguma&áreas do globo são particular-
mente perigosas neste aspecto - África e Sudoeste Asiático. 
Mas existem alternativas preventivas medicamentosas que 
contemplam esta situação. 

O médico assistente o informará da ne-
cessidade de utilizar esta ou áquejá droga 
consoante o território para onde se irá 
deslocar. 

Certas formas da doença - «ma^ria^cere-
bral» -^atingem mais os judiv íd^ 
zonas temperadas do què 0§ naturais dps 
trópicos (mais imunizados pelo contacto 

assíduo com o agente microbiano), provocando úmã mortali-
dade a p r e c i á v e l ^ .0 % �, � ' m a Q 0 

É verdade que apenas uma minoria dos casos dé paludismo 
evolui para malária cerebral etjííÈ, por outro lado, esta não é 
sempre mortal. Porém, para quem morre, essa probabilidade \ 
atinge os 100%. Para evitar este eventualidade, e enquanto a \ 
vacina não fôr disponível, procure e siga o aconselhamento 
médico antes de viajar para locais considerados de risco. 
«Quem vai aomaravia-se em terra»...ou, glosando um famoso 
escritor baiano; «Cada um adie o seu funeral que impossível 
não há.» 

I ) _ p i 
T Especialista Infecto4contagiosas 
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NAVISER 
TRANSPORTES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS, S.A. 

Tel.: (02) 600 15 64 Fax: (02) 6 46 30 
Telex: 24356 DUSHIP 



VERDADES, MEIAS VERDADES 

Vc ou escrever sobre as minhas verda-
des e as dos outros. 
Não sei se realmente terei verdades ou se, 
apenas, as minhas palavras serão verda-
deiras, pode ser que, com o desenrolar da 
história, elas se encontrem entre as ver-
dades dos outros. 
A realidade é esta - o Sol e a Lua. 
Uns trabalham de dia, outros à noite; há 
também aqueles que nada fazem e mes-
mo aqueles que fazem tudo às avessas. 
Eu toco todos os instrumentos! 
E com base nestes factos que se vai de-
senvolver uma história de verdades -
- minhas e dos outros. 
É sempre chato acordar de noite, quanto 
mais acordar para trabalhar, mas foi assim 
que me educaram e é assim que educa-
mos. Neste momento ainda não é de dia, 
por isso perdoem-me! 
Acordo entre ressacas de sono, tentando 
rever a sagrada lista de nomes com os 
quais terei de dialogar desde as 08h30 às 
12h00. Digo já que são bastantes, e com-
pletamente absurdos. 
Depois de, à pressa, me ter finalmente le-
vantado, após tomar um duche rápido 
(SEM PÔR AMACIADOR!) e ter engo-
lido um copo de sumo de laranja natural 
(friso NATURAL) , quase que rebento 
com a porta da rua, que está perra p'ra 
caramba. 

Meto-me no carrito e ligo o rádio (traba-
lho em Lisboa e vivo em Santo António 
dos Cavaleiros, no meio de 50 edifícios 
iguais ao meu)... Sigo o meu caminho, a 
passo de tartaruga, pois quem quer con-

I Mafalda Borges 

forto arrisca-se a esse petisco, todos os 
dias úteis, excepto, claro, ao fim-de-
semana, quando permaneço em casa... 
mas essa parte é para outro dia. 
Por f im chego ao edifício, cujo elevador 
me sobe até ao meu lindo escritório com 
vista para a Graça. Logo à entrada está 
aquela que, de vez em quando, me faz 
uns favores lá em casa e que, de seguida, 
me pede em casamento... quem sabe, um 
dia?... quando precisar que alguém me 
leve à casa de banho, quando as forças 
me faltarem... 
Bom dia (não responde)!... 
Realmente ontem não tinha nada que ela 
pudesse fazer e havia aquela lista para 
acabar. 

Mal me sento, começam logo a aparecer 
resmas de papéis, telefones tocam (e eu 
ainda por acordar). 
O Sr. Queiroz surge-me, porta dentro, 
completamente louco - fato riscado, 
gravata colorida demais para aquela hora 
da manhã, o cabelo muito puxadinho 
para o lado direito (aquele estilo, careca 
em cima, com dois cabelinhos a disfar-
çar). 

Tento falar com ele, mas o homem está 
realmente fora de si, as palavras saiem 
em 78 rotações e os gestos a 120 à hora. 
Só me resta ouvi-lo,com toda a atenção, 
para depois lhe tentar responder. Enfim 
pára e aproveito a deixa para comentar 
que estou de acordo, realmente os patos 

dele tinham o direito ao seu quintal e à 
sua patoeira (não sei bem o termo) mas, 
para isso, era preciso tirar de lá as gali-
nhas e os coelhos, ou estaria sujeito a que 
a Sociedade Protectora dos Animais, ou 
um qualquer Ministério, lhos tirassem de 
lá à força. Ou o melhor era matar a 
criação, depená-la,despelá-la e comê-la. 
Acho que ele não compreendeu a minha 
mensagem, pois respondeu que não vale-
ria a pena - a pequena mercearia que 
possuía, vendia as galinhas, os patos e os 
coelhos já prontos a comer. 

Agora encaixem lá estas verdades. 

m o d e l o s e m a n e q u i n s 

av. estados unidos da aménca, 51 c 1700 lisboa Portugal 

m o d e l m a n e g e m e n t 

telfs. 01.89 48 18 - 01.89 48 71 - fax 01.89 48 43 
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Daqui n ã o caio 
daqui n i n g u é m 
me tira 

Há coisas que só acontecem aos outros 
Como quebrar o vidro da montra do calé 

com a bola recebida no aniversário, ou partir 
o nariz ou a cabeça. 

Preocupações dos outros, que passam a ser 
nossas quando os outros> são os nossos. Nessa 
altura é bom (e sobretudo económico) sabê-los 
protegidos. 

E o que é que custa subscrever um seguro 
que também permita ao pai ou à mãe perma-
necer junto da criança os dias que ela neces-
site? Quase nada. 

O seguro SPS-PROTECÇÃO INFANTIL, teito em 
colaboração com a UNICEF destina-se a garan-
tir o risco de acidente a crianças entre os 3 e os 
14 anos. durante 24 horas por dia. 

O SPS-PROTECÇÃO INFANTIL foi concebido 
pela Sociedade Portuguesa de Seguros — uma 
empresa jovem de 90 anos — como um contri-

buto para a protecção dos mais pequenos: dos 
nossos e dos outros, uma vez que deste seguro 
tira benefícios a UNICEF. 

Para mais informações telefone para Isabel 
Pereira — rede de Lisboa—tel.: 352 40 45 ou Ana 
Maria Peneda — rede do Porto — tel.: 69 49 56. 

Ou contacte os nossos balcões em todo o país. 
É que há mesmo coisas que só acontecem 

aos outros. 

Seguro SPS 
Protecção Infantil 
com a unicef í£*J 

SPS 

Sociedade Portuguesa de Seguros a. a. 
GRUPO ASSURANCES GENERALS! DE PRANCE 
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D e "ebruçou-se sobre o problema... 
E tanto se debruçou que caiu! 
O tombo foi inenarrável e, ainda hoje, as 
consequências não foram completamente avaliadas; 
parece no entanto que, a um nível bem profundo, 
houve células cinzentas que ficaram negras. 

Não ligou muito ao estado em que 
ficou, mas também desde que se 
conhecia que era assim, desligado 
dessa preocupação, contrariamente 
ao que se passava com o que dizia 
respeito à sua aparência com a qual 
sempre muito se preocupara - em bebé 
usava bicos, em jovem peninha no 
chapéu e, já um homenzinho (e muito 
antes do tombo), camisas Triple-Marfel. 
Estreou-se nos copos e noitadas mas 
manteve sempre as aparências - o 
estado em que ficava que se lixasse, 
as aparências é que não. 
Com os primeiros dinheiros comprou 
um espelho e olhou-se de frente. 
Depois achou-o insuficiente para as 
suas vistas largas e comprou outro para 
se ver de costas; e mais outro para ver 
o seu lado direito. As razões de não ter 
comprado um para se ver à esquerda 
não são muito claras, mas parece que o 
verdadeiro motivo teria a ver com a 
maldição de uma tia-avó que o 
deserdara, oferecendo-lhe entretanto 
uma figura de Rafael Bordalo Pinheiro, 
de manga arregaçada, prometendo 
rogar-lhe uma praga, mesmo de 
além-túmulo, caso a não mantivesse 
em destaque no seu quarto. Deste 
modo, com a quarta parede ocupada, 
acabou por nunca ter um espelho para 
se ver à esquerda e por interiorizar por 
esse lado uma verdadeira antipatia. 
Mesmo assim, convencido de que a sua 
aparência era, dos seus pontos de 
vista, impecável, atendendo à recente 
secagem das borbulhas e, quem sabe, 
devido a uma sub-consciente influência 
do R. B. Pinheiro, cuja obra não se 
limitava ao famigerado manguito, um 
fenómeno extraordinário aconteceu 
(dir-se-ia que outra cabeça pensava 
pela sua, não conseguindo raciocinar 
direito) - sentiu um impulso 
incontrolável arrastá-lo para as ruas, 
obrigando-o a dizer baboseiras e a dar 
beliscões às donzelas que passavam. 

Depois de vários calombos 
e contundências, acabou 
numa casa suspeita de um 
bairro antigo. 
O carmim dos lábios da sua 
interlocutora marcava-o 
para sempre... 
Inconscientemente, e no seu 
caminho de regresso, 
comprou um quilo de 
tomates (embora não 
soubesse o que fazer com 
eles). O mesmo se passou 
com a enormidade de 
aquisições que a seguir fez -
um quilo de cerejas, meio 
quilo de morangos, uma 
garrafa de groselha, um 
aquário com peixinhos 
encarnados, um reflector de 
bicicleta, uns brincos-de-
princesa e um nariz 
de palhaço... O carmim 
tornara-se uma obsessão, 
passando a não poder 
viver sem ele. Dominado 
pelo feijão encarnado 
e rabanetes, pelo rosbife 
e salmonetes, viciou-se 
no ketchup e acabou 
por amar os camarões, 
adorar as gambás 
e idolatrar as lagostas... 
Foi quando se debruçou 
sobre o problema e deu o 
tombo... 

Tempos depois viajava na 
melhor classe de um avião, 
pedindo a todos os 
santinhos que houvesse 
lagosta... Quando soube que 
não havia, a sua reacção foi 
a pior que se podia 
imaginar... 
O tombo, afinal, afectara-
-lhe o estado. Pior... com 
o tombo, as aparências 
tinham ido para o galheiro! 
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D e "esde há algum tempo que se vem fa-
lando insistentemente numa MODA 
PORTUGUESA, mas falar em moda por-
tuguesa não é o mesmo que falar de moda 
em Portugal já que, desde sempre, esta se 
produziu no nosso país, melhor ou pior 
copiando a moda estrangeira, mas só re-
centemente se fizeram tentativas para se 
criar uma moda própria. 
Essas tentativas para imitar em Portugal 
o que de melhor se produzia em Paris ou 
Londres, levaram ao aparecimento de 
uma série de boutiques que, a preços re-
lativamente módicos, forneciam a um 
público, ávido de novidades mas sem 
possibilidades de se deslocar aos centros 
produtores de moda, artigos similares. 
Lembre-se a revolução produzida nos 
anos sessenta pelo aparecimento da loja 
dedicada à moda jovem - «Porfírios». 
O surgimento de um novo tipo de consu-
mo em termos de moda, iria permitir o 
aparecimento, com sucesso, da loja 
«Maçã», uma primeira intervenção de 
Ana Salazar que, no fundo, se limitava a 
trazer para o mercado português peças de 
vestuário que, na época (princípios da 
década setenta), eram consideradas ou-
sadas. 

A revolução na moda em Portugal come-
ça com o evoluir das mentalidades, que 
se libertam de uma certa tacanhez pro-
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vinciana, marcante de 
décadas anteriores, e 
prossegue com o desen-
volvimento dos meios 
de comunicação, que 
tendem a tornar o Mun-
do naquilo a que se vem 
chamando de «Aldeia 
Global». 

M O D A 

ACTUAL 
em 
PORTUGAL 

PORTUGUESE 

FASHION 

Paulo Morais 

Paralelamente, os empresários aperce-
bem-se de que, apesar do seu enorme 
sucesso, as lojas já referidas não esgotam 
a procura, lançando-se então, com maior 
ou menor sucesso, num mercado virado 
para uma clientela diversificada mas es-
clarecida. 

De inicio recorre-se à importação e à 
cópia de modelos. Algumas fábricas, 
mais empreendedoras, chegam a empre-
gar Designers estrangeiros, já que em 
Portugal não existiam escolas de forma-
ção na área do Design de Moda. A evo-
lução do gosto e a importância crescente 
que o fenómeno começa a ter, levam 
alguns portugueses a Londres, Paris ou 
Milão para estudar Design de Moda. 
Entretanto surgem em Portugal as pri-
meiras escolas dedicadas à formação de 
Designers ou criadores de Moda, umas 
particulares, outras devido à iniciativa 
dos próprios empresários de vestuário, 
recebendo frequentemente subsídios es-
tatais ou europeus. São estas escolas que 
vão lançar para o mercado de trabalho 
uma nova geração de criadores de Moda, 
de quem muito se espera. 

JL ortuguese fashion, after the first wob-

bly steps, now seeks its true place in the 

internacional scene . 

O CINEMA]^ 
E S Q U E C I D O 

ndr Andreia Bento 

O cinema não se faz para ser pensado, 
faz-se para ser sentido. Faz-se para rir. 
Para chorar. Para tremer. Para gritar. 
Com o cinema português também é as-
sim. É verdade que não é um cinema 
fácil. Não é o tipo de cinema que se vai 
ver só para passar o tempo, sem o sentir. 
Sem lhe sentir as emoções a palpitar nas 
imagens. 

O cinema português é mesmo um cinema 
de emoções. Um cinema sobre as gentes. 
Sobre o passado e o presente. Um cinema 
que mostra uma maneira diferente de 
sentir o mundo. Feito por gente apaixo-
nada que, por essa paixão, esquece as 
más condições, a falta de dinheiro e, até, 
uma certa incompreensão por parte do 
público, e luta com garra pela vida desse 
cinema. 

O cinema português é um cinema esque-
cido. Os olhos viram-se para as super 
produções americanas e, em segundo 
plano, para o cinema europeu (francês, 
inglês, italiano). Os olhos esquecem o 
cinema próprio de cada povo, o cinema 
que fala das coisas mais simples (e mais 
importantes) da vida que, com a pressa 
do dia-a-dia, o homem esquece. 
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THE 

FORGOTTEN 

CINEMA 

Se você é dos que acha que o cinema por-
tuguês está em crise ou que é só Manoel 
de Oliveira (o mais internacional e pre-
miado cineasta português) que, estra-
nhamente, a maioria dos jovens, nas es-
colas, nem sabe quem é, se é desses, 
então vá ver o «novo» cinema português. 
Vá sentir a força dos novos cineastas. Vá 
conhecer o cinema de Pedro Costa, Ana 
Luísa Guimarães, Jorge Marecos Duarte, 
Teresa Villaverde (os meus preferidos!) 
e vá também conhecer todos os outros 
que já há algum tempo andam nestas 
lides. 

Se, por acaso, nem sequer conhece o ci-
nema português, trate, por favor, de o 
conhecer. Porque, se é português, é triste 
saber que não conhece o seu próprio 
cinema; mas, se é estrangeiro, tenha a 
coragem de o conhecer... talvez seja 
seduzido. 

MT ortuguese cinema is really a cine-

ma ofemotions .But it is also aforgotten 

one . If you are a foreigner , have the 

courage to see it... you will, perhaps, be 

seduced. 

P I N T U R A « « » » PAINTING 

MARIA ANTÓNIA MACHADO 

Menção Honrosa no Grand Prix International de la Côte d'Azur (1987) 
l 9 Prémio de Composição Figurativa no Grand Prix International de Deauville (1987) 
Menção Honrosa no I Sette Colli de Roma (1987) 
Menção Honrosa no Grand Prix International de la Côte d'Azur (1988) 
Menção honrosa no Grand Prix International de Deauville (1989) 
Medalha de prata da Académie International des Arts Contemporains, Belgique (1990) 
Medalha de ouro no Grand Concours International (1990) A.I.A.C. 
Medalha de ouro no Grand Concours International (1991) A.I.A.C. 

obes dois lances dumas escadas muito 
íngremes, numa rua do tão típico Bairro-
Alto, vais subindo, subindo sempre e por 

Maria Berta Maia de Loureiro 
(poetisa) 

INTER-RUPTO Acrílic 

isso ficas mais perto do céu, o céu duma 
Mulher que abre a porta, a porta do seu 
atelier, do seu mundo. A simplicidade 
dos jeans e da blusa não esconde a confu-
são do seu pensamento; fala depressa e 
no seu olhar um tanto assustado adivi-
nhas a ternura que tem para dar. 
Olhas à tua volta e começa a surgir, como 
por encanto, a sua arte, arte que sai duma 
alma de mulher sofrida. 
Não te apetece sentar, é melhor percorre-
res o atelier descobrindo a libertação que 
ela vai buscar à sua pintura, pintura que 
contrasta com cores e traços bem fortes, 
com a calma aparente que ela «finge» 
conservar diante de t i . 
No cavalete, um quadro quase pronto 
com duas figuras dum bailado; repara 
nas mãos dos bailarinos e o teu olhar 

Emm 

ficará preso à força desses gestos que é 
no f im a força que ela nos transmite atra-
vés da sua Arte. 

No chão, perto das tintas e pincéis, o te-
lefone, que a liga ao mundo exterior de 
que ela tem forçosamente que fazer parte 
- como Mulher - como Mãe - como 
Artista. 

De repente vai ao quadro inacabado e re-
toca-o com um traço pequeno mas firme, 
na ânsia de mexer no seu trabalho e matar 
um pouco a sede da sua imaginação. 
Vê-la, depois de descer as escadas apres-
sada, confundir-se na rua com a multidão 
até voltar de novo ao seu mundo. 
Estiveste com ela, conheceste-a e não a 
vais esquecer: Maria Antónia Machado. 

A multi-awarded Portuguese painter. 
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ontanhas de pedra granítica, vege-
tação rasteira e magníficas paisagens na-
turais, são algumas das características do 
habitat que viu nascer e evoluir uma das 
raças caninas mais conhecidas e mais 
belas - a do cão da Serra da Estrela. A sua 
origem remonta a um passado longínquo, 
já que, no tempo de Viriato e durante as 
lutas entre os Lusitanos e Romanos, ele 
existia nos Montes Hermínios, onde 
ajudava a população em geral e os bravos 
guerreiros nas suas actividades bélicas. 
Considerada como uma das mais antigas 
raças de cães da Península Ibérica, cen-
trada na Serra da Estrela, desde as baixas 
altitudes até às baixas planuras, os seus 
espécimens vêm-se sobretudo no Verão 
quando o manto branco da neve desapa-
rece e permite que estes magníficos cães 
exerçam a sua função de guardadores de 
rebanhos. Comparável aos melhores 
similares estrangeiros da sua categoria, 
como o cão dos Pirinéus e o cão dos 
Abruzos, o cão da Serra da Estrela possui 
uma grande rusticidade, aliada a uma ca-
pacidade ímpar de auxiliar o pastor, de 
quem é um companheiro leal e um aju-
dante precioso. Esta capacidade exige, 
no entanto,um ensino persistente, uma 
longa prática e, claro, uma boa dose de 
inteligência, que não parece faltar a esta 
raça tão peculiar. Em tempos remotos era 
típica a transumância dos rebanhos e das 
populações que viviam num regime de 
nomadismo. Por vezes os pastos não 
eram os melhores e, na sua procura por 
quilómetros infindos, o pastor não ía 
sozinho - a seu lado, fielmente, caminha-
va o cão. Assim consta dos relatos anti-
gos e assim foi até aos nossos dias. Com 
o avanço da industrialização, inevitavel-
mente houve mudanças, os rebanhos 
diminuíram, os lobos e as outras feras 
foram desaparecendo, a pastorícia deixou 
de ser uma actividade aliciante perante as 
muitas «luzes» da cidade. A existência 
do cão da Serra da Estrela ficou ameaça-
da e a sua pureza posta em perigo. Foi 
necessária a intervenção do homem, nes-
ta parcela restrita do ecossistema, atra-
vés de um trabalho persistente que, feliz-
mente, deu bons frutos, preservando a 
raça que teria certamente desaparecido 
não fosse esta denodada acção. 

O c ã o 

The dog 

Cristina Barbosa 

SERRA DA 
E S T R E L A 

VotosIPhotos: Clube Português de Cankultura 

Mm lountains of granite, a low vegeta-

tion, and the magnificent landscapes , 

are some of the distinguishing marks 

which characterize the habitat that has 

accompanied one of the most well known 

and beautiful Portuguese dog breeds: 

the «Serra da Estrela». 

In Viriatos time and during the fights 

between the Lusitanians and the Ro-

mans, he already lived in the Herminios 

Hills, where he would help the local 

population and the brave warriors in 

their warlike activities. Considered as 

one of the oldest breeds in the Iberian 

Peninsula, these dogs can be seen in 

Serra da Estrela mostly in Summer, when 

the white snow mantle disappears and 

allows them to carry out their duty as 

sheepdogs. 
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O cão da Serra da Estrela é um animal 
rústico, bem entroncado, com agilidade 
de movimentos, olhar vivo e expressivo. 
Bem proporcionado, morfologicamente 
perfeito, mostra uma boa harmonia de 
conjunto que revela uma acentuada pu-
reza étnica. Caracteriza-se por possuir 
um esqueleto bem desenvolvido e grande 
corpulência, tendo, em bom estado de 
nutrição, um peso que varia dos 40 aos 
50 quilos nos machos, e dos 30 aos 40 
quilos nas fêmeas. Quanto à altura ela 
situa-se, para o sexo masculino, entre os 
65 e 72 centímetros e, para o sexo fe-
minino, entre os 62 e 68 centímetros. 
Existem dois tipos de pelagem, o pêlo 
curto e o pêlo comprido, duas varieda-
des distintas que não se podem cruzar 
entre si sob o perigo de degenerarem. 
A variedade de pêlo curto é menos apre-
ciada e mais rara, mas é necessário fo-
mentar a ideia da sua conservação para 
que a definição da raça não possa correr 
riscos - o Homem tem que assumir um 
compromisso para com o cão da Serra da 
Estrela, em todas as suas variedades e 
não só nas mais estéticas. 
Na sequência da dedicação a esta raça, 
surgiu em Portugal , no ano de 1986, a 
Associação Portuguesa do cão da Serra 
da Estrela, um organismo que tem como 
divisa «Em defesa do património nacio-
nal», e que luta pelo apuramento rácico e 
pela preservação destes animais. 

Sustaining comparison with the best 

foreign breeds of its category, such as 

the Pyrenees dog and the Abruzos dog, 

the «Serra da Estrela» is endowed with a 

great roughness, together with an ex-

treme capacity to help the shepherd of 

whom he is a loyal and helpfull compa-

nion. This capacity requires however, a 

persistent trainning, a long practice, 

and of course a good dose of inteligence, 

which doesn't seem to lack in this 

uncommon breed. In the far past, it was 

TYPICAL of populations living a noma-

dic regime, the transhumance of flocks. 

Sometimes, the pastures weren' t at their 

best, and searching for better ones over 

countless kilometres, went the shepherd 

- but not alone - faithfully at his side 

walked the dog. 

With the progress of industrialization 

and technology inevitable changes oc-
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curred, the flocks of sheep are smaller 

the wolves and others predators have 

diminished, and the pertaining life of 

shepherds is no longer a seductive acti-

vity, up against the city «highlights» the 

«Serra da Estrela» dogs existence was 

threatned, and its purity was at stake. 

It was necessary for men to intercede in 

this restricted area of life through per-

sisting work, whichfortunatelly showed 

good results, maintaining the breed which 

certainly would have disappeared if it 

wasn't for this dauntless action. 

The «Serra da Estrela» dog is a rustic 

animal, strong, nimble and with a live 

and meaningful expression. Well-pro-

portioned, it is morphologically peifect 

and shows good harmony in its whole, 

which reveals an outstanding ethnical 

purity. This dog has a well developed 

skeleton and a large body, and when well 

fed can weigh between 40 to 50 kilos in 

males and 30 to 40 kilos in females. As to 

height, it can reach in the male, 65 to 72 

cm and in the females it varies from 62 to 

68 cm. There are 2 types of hair, the short 

and the long, two different kinds that can 

not cross-breed in order not to degene-

rate. The short-haired is least admired 

and more uncommon but its necessary to 

stimulate the idea of its preservation as 

not to take any risks in the breeds defini-

tion. Man has to assume a commitment 

towards the «Serra da Estrela» dog, in 

all its varieties and not only for his ap-

pearance. Following the dedication to 

this breed, the Portuguese Association of 

the «Serra da Estrela» dog was born in 

1986, an organization with a motto «in 

defence of the National Patrimony». 

Fights for the purity of the breed and 

preservation of the animals. 
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CANOAGEM 
OS MAIS JOVENS DO MUNDO 

Xor tuga l é conhecido em todo o mundo 
pelo seu famoso Vinho do Porto e pelos 
fados e bonitas praias no Atlântico onde 
desaguam os seus rios, como o Douro -
- ouro para o transporte das pipas do v i -
nho, proveniente das vinhas do Alto 
Douro, que viaja até às caves em Vila 
Nova de Gaia; mas o Douro é também 
ouro para os Desportos Náuticos. 
Desde Barcia D'Mua, a Canoagem é 
uma das Actividades Náuticas mais pra-
ticadas neste rio, o qual permite a prática 
deste desporto durante todas as estações 
do ano, facto que permite ser a Canoa-
gem uma das modalidades náuticas mais 
importantes em Portugal, desde a Pista à 
Maratona e Aguas Bravas, passando pelo 
Kayak-Polo e Wave-Sky. 
Actualmente a Federação Portuguesa de 
Canoagem conta com mais de 4700 pra-
ticantes, distribuídos por mais de 170 
clubes, para os quais a Federação organi-
za mais de 110 competições, entre as 
quais se destacam a Taça do Mundo de 
Maratona e a Taça Presidente da 
República. 

Tendo em conta estas condições fa-
voráveis de Portugal, a Federação Inter-
nacional de Canoagem, através do seu 
Presidente Sérgio Orsi, confiou a organi-
zação destas competições de Maratona à 
Federação Portuguesa de Canoagem, que 
procurava situações para um rápido de-
senvolvimento desta modalidade em 
Portugal. 
De qualquer forma fo i importante, no 
início deste desporto em Portugal, a co-
laboração do espanhol Pedro Cuesta, que 
deu seguimento ao trabalho iniciado por 
José Cunha que levou Portugal a partici-
par em algumas regatas internacionais, 
entre as quais se destacam os encontros 
entre a Selecção Nacional e a Selecção 
da Galícia. 
Mas foi em 1987, com a chegada a Por-
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Zdzsislaw Szubski * 

tugal do Técnico polaco Zdzislaw Szubs-
k i , que teve início uma nova era da 
Canoagem Nacional, através da partici-
pação no Campeonato do Mundo em 
Duisburg e, no ano seguinte, nas 
Olimpíadas de Seul. 
Este homem conseguiu construir uma 
equipa jovem, com uma média de idades 
de 20 anos, que, depois de 4 anos de 
trabalho, espera pelos Jogos Olímpicos 
de Barcelona, contando, entretanto, já 
com 2 medalhas a nível mundial. 
Com muita vontade e trabalho, a maior 
parte das vezes muito duro, desde as 
06.00 às 19.30 horas, e com viagens de 3 
ou 4 dias, em carrinha, para deslocar-se 
às regatas internacionais (por vezes dor-
mindo na própria carrinha e fazendo uma 
alimentação à base de sandes), lograram 
entrar, assim, para a élite mundial deste 
desporto, iniciando a época de 1991 com 
muito bons resultados, conseguindo o 
título de «Number One», através de José 
Garcia, na Regata Internacional de Se-
vilha e logrando medalhas e finais em 
todas as regatas e campeonatos do Mun-
do em que participaram e onde as jovens 
promessas tiveram um papel preponde-
rante. 

José Ferreira, Presidente de F.P.C., afir-
ma que estes resultados ultrapassam as 
previsões, o que indica que se está no 
caminho certo para Barcelona. 
No intuito de aumentar o seu potencial, a 
Federação contratou um novo treinador 
polaco para trabalhar no Sul de Portugal. 
Apesar de todas estas boas referências, a 
Federação considera que a inexistência 
de uma Pista Olímpica trava um pouco o 
desenvolvimento desta modalidade, es-
perando que a Administração Central 
proporcione as condições para a constru-
ção desta infraestrutura, necessária para 
se alcançarem os objectivos a que esta 
Federação se propõe. 

*Treinador Nacional 
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A S CRIANÇAS CONTAM CONNOSCO. PODEMOS CONTAR CONSIGO? 
CHILDREN COUNT ON US. CAN WE COUNT ON YOU? 

Se o homem foi capaz de construir as Pirâmides do Egipto, a 
Grande Muralha da China e chegar à Lua, então porque não sere-
mos nós capazes de acabar com a morte escusada de tantas 
crianças? 
Somos capazes! E você também! Apoiando a UNICEF. 

When mankind can build the pyramids in Egypt and the Great 
Wall of China and land on the Moon then Why can't we stop 
children f rom dying needlessly? 

We can! You can tool Supporting UNICEF. 

C O M I T É P O R T U G U Ê S P A R A A U N I C E F 
Praça Dr. Fernando Amado, Lote 568 - 1.° 

(Zona J de Cheias) 1900 L ISBOA 
Telefones: 8592478 e 8592354 



F E I R A das VAIDADES 

J O R G E R E S E N D E 
«Um tripulante da TAP-Air Portugal voando nas asas da música» 

H>i 

Helena Maldonado 
José Pité 

oje a nossa «vaidade» tem a côr da 
grande música, do poema da comunica-
ção que o Jorge Resende, apaixonada-
mente, como «hobby» escreve. 
Escritura, leitura, partitura realizada em 
conjunto por gente comum, actores e 
criadores de belas mensagens em si guar-
dadas... desconhecidas. São homens e 
mulheres de variadas origens e quereres 
que, juntando-se por acreditarem na ne-
cessidade de exteriorização dos seus 
mistérios interiores se reúnem à volta do 
regaço acolhedor do Jorge, ensaiando 
em coro os seus instrumentos vocais. 
Que dificuldades e aventuras magníficas 
se vivem, diariamente, à volta do Re-
sende, Maestro por designação oficial, 
Regente ou Director musical por escolha 
pessoal. 

Antes de mais nada, há que quebrar muita 
timidez natural, revelando simultanea-
mente as potencialidades vocais que, sem 
o saberem, se encontravam escondidas. 
Depois, e mesmo antes que aquela voz, 
aquele instrumento novo se junte ao res-
tante «naipe», há que, «quase terapeuti-
camente» envolver aquele novo ser na 
intimidade do grupo. 

Fazer a equipa, realizar uma 
família cimentada por muito 

afecto e conhecimento 
mútuo. 

Só então começa o grupo e o Jorge a po-
derem dispor de novos meios de progres-
so e desenvolvimento harmónico das suas 
vozes num conjunto rico de sonorida-
des... Orgulhoso do seu esforço humilde 
e desconhecido, digno porque dirigido 
ao máximo expoente da perfeição musi-
cal. 

Amadores porque amantes do som, dos 
grandes sons que alimentam a Humani-
dade desde sempre. 

Então é a gratidão de quem avidamente 
os ouve em ritual sagrado, no enlevo de 
um acto vital de alimentação da beleza 
pura. 

Beleza musical. A mesma beleza da 
grande poesia, da harmonia perfeita de 
cores e formas de uma pintura, a pura 
beleza de qualquer produção artística. 
Por isso, tem o Jorge Resende procurado 
levar a música dos coros que dirige a 
outras manifestações artísticas, como 
sejam, o lançamento de obras literárias, a 
inauguração de exposições de pintura, 
etc. E a defesa da multidisciplinaridade 
da Arte como um todo com várias faces, 
várias formas de se mostrar e dizer Arte 
de Homens, dum espaço, do vigoroso 
espaço Português, que procura enrique-
cer com as possibilidades de contacto 
que a sua, a nossa profissão lhe tem dado. 
Ao longo de todos estes anos de Co-

missário de Bordo da TAP, o Jorge Re-
sende teve a oportunidade de frequentar 
muitos cursos, seminários, encontros 
musicais variados em praticamente to-
dos os países escalados pelos TAP-Air 
Portugal. Criou amigos (e como é fácil 
ser amigo e admirador do Jorge), levou a 
notícia dos riquíssimos sons da música 
portuguesa, trouxe consigo muita expe-
riência e muitas obras que, sem a sua 
contribuição, não teriam sido conheci-
das em Portugal. 

A frente do coro do Instituto Nacional 
de Metereologia e Geofísica e do «Can-
ticorum», o Jorge Resende vem desen-
volvendo um notável trabalho (que hu-
mildemente procura atribuir somente aos 
grupos que dirige), com expressão em-
penhada, ainda, junto da Associação de 
Coros Amadores da Área de Lisboa 
(ACAAL) que se encontra inscrita na 
«EUROPA CANTAT» (organização eu-
ropeia congregadora de muitas associa-
ções de coros de vários países europeus). 
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Abre-se aqui um espaço dedicado aos jovens. 
Escreve! 

Tudo começou quando o final do ano lectivo se 
aproximava e era preciso ocupar as minhas férias de 
Verão. 
Já há muito tempo que eu queria praticar Karting e, 
este ano, surgiu a oportunidade de concretizar o meu 
desejo. 
Após as dificuldades por que passei à procura de um 
local para a sua prática, cheguei à conclusão de que o 
único sítio era o Kartódromo de Évora, onde então 
me iniciei. 

A 

A primeira vez que andei de Karting foi uma ex-
periência emocionante - sentia tudo a tremer, quando 
travava parecia que acelerava e, quando acele-
rava, sentia a pista a correr por baixo de mim. 
Qual não foi o meu espanto quando me informaram 
que, na recta da meta, se atingem velocidades de 
150 Km/h. 
Eu desconhecia que muitos pilotos de Fórmula 1, 
como Ricardo Patrese, Alan Prost, Eddy Cheever, 
Ayrton Sena, Nelson Piquet, etc., começaram a sua 
carreira no Karting. Também os pilotos portugueses 
Pedro Lamy e Diogo Castro Santos, actualmente os 
melhores pilotos de Fórmula Lotus/Opel, começa-
ram pelo Karting. É giro que Pedro Lamy tenha 
começado no Kartódromo de Évora onde, entretanto, 
tive o gosto de conhecer o dono - Dick Peters - e os 
seus filhos - Bas, piloto de destaque e responsável 
pela parte administrativa, e Peter, famoso campeão 
nacional e internacional desde 1974, e que agora se 
dedica a ajudar os pilotos a serem bons condutores -
- que muito contribuíram para a concretização do 
meu sonho. 
Logo depois veio a compra do meu próprio Kart, 

Frederico Mesquita (12 anos) 

deixando de andar nos de aluguer que, por sinal, 
estavam em muito bom estado. Aí falei com Dick, 
Bas e Peter para saber pormenores - o que era mais 
barato, o que era melhor - chegando à conclusão que 
o ideal era o Dianakart, criado pela família Peters 
para a juventude se iniciar. 

O que é o Dianakart? O Dianakart dá a possibilidade 
de praticar Karting de uma forma mais barata, mais 
amigável e mais justa. É modelo único, tendo a van-
tagem da assistência de Peter. 
Como em todos os desportos, é preciso treinar muito 
para se ser bom. O Karting, além de ser um passa-
tempo, é também uma boa escola de condução, onde 
não só se aprende a conduzir, mas também onde se 
adquirem óptimos reflexos e bons conhecimentos de 
mecânica. 

Este ano as férias de Verão foram espectaculares e 
cheias de surpresas. Em breve vou participar pela I a 

vez numa prova de Dianakart, pelo que sinto uma 
certa ansiedade e expectativa. 
Por coincidência, também escrevo para uma revista, 
o que, para mim, era impensável ser possível e me deu 
uma grande alegria. 
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1 --Hipismo, Concurso Nacional de Saltos � 2 - Desportos Náuticos (Lagoa de Óbidos)» 3 - Ténis, 
Parque da Cidade � 4 - Praça da República (Mercado da Fruta) � 5 - Igreja de S. Sebastião (Painel 
de Azulejo) 
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\ - Recolha de lanço na Pesca (Lagoa de 
Óbidos) � 2 - Zé Povinho (Bordalo Pinheiro) 

3 - Fauna Marítima (Lagoa de Óbidos) 
4 - Interior da Igreja N' S 1 do Pópulo (Monu 
mento Nacional) 

PORTO 

CALDAS 
DA RAINHA 

LISBOA r 
KILÓMETROS 
LISBOA. 82 

PORTO. 243 

FARO...... 385 

ÓBIDOS 5 

BATALHA 39 

NAZARÉ 32 

FOZ ARELHO... 8 

S MARTINHO 11 

Cidade Termal 
da Cultura 

e do Turismo 

Como escreveu Ramalho Ortigão: «Caldas da Rainha é o centro da mais histórica, da mais 
pitoresca região de todo o País.» 
Comme l'a écrit Ramalho Ortigão: «Caldas da Rainha est le centre de la région la plus 
historique et la plus pittoresque de toute le pays.» 
Ramalho Ortigão wrote that "Caldas da Rainha is one of the most historical centres, one 
of the most picturesque regions in the whole country". 



Rainha D. Leonor 

DESTACÁVEL 
ORIGEM 

A cidade das Caldas da Rainha, como o próprio 
nome indica, teve origem numa fonte termal e 
foi fundada por uma rainha - D-. Leonor, mulher 
de D. João I I . 
Na Carta de Doação, datada de 1508, a Rainha 
expõe claramente os motivos da criação do 
hospital e do novo centro nestes termos: 

«...A quantos esta Carta de Doação virem 
fazemos saber que considerando nós como 
alguns enfermos se vinhão curar aos Banhos 
que esão a cerca da nossa Villa de Óbidos, 
aonde ora he a villa das Caldas, e muitos 
recebião ahi saúde de diversas enfermida-
des, e por não haver ali cazas, nem recolhi-
mento para os enfermos, e os que com eles 
venhão se poderem agasalhar, assim por ali 
não acharem mantimentos, nem terem quem 
os curasse, nem reparasse em suas doenças, 
se partião muitos antes de acabarem de 
tomar os Banhos, que para cura das suas 
doenças lhes eram necessários, e outros 
deixavão de vir aos ditos Banhos por ser 
lugar despovoado, e esperarem de se lhe não 
poderem reparar; e vendo nós quanto servi-
ço de Nosso Senhor, e bem de muitos enfer-
mos, e pobres seria fazermos em o dito 
Lugar cazas grandes e repartidas, em as 
quais os que para se curar de suas enfermi-
dades viessem, se podessem bem agasalhar; 
e como principalmente era necessário fazer-
Ihes hum hospital bem reparado, e abastado 
de Leitos e camas, e mantimentos e mezin-
has e todas as outras coisas para mantimen-
to e reparo dos enfermos, e pobres necessá-
rios: determinamos, por serviço de Nosso 
Senhor, e da bemaventurada, e gloriosa sem-
pre Virgem Santa Maria Sua Mãe Nossa 
Senhora e por Salvação da minha alma, 
mandar, como de facto mandamos fazer em 
o dito Lugar,cazas taes, como para se cum-
prirem as obras de caridade, e mizericordia, 
que para sempre lhe mandamos fazer eram 
necessárias, e para que os homens e mulhe-
res apartadamente assim nos banhos, como 
nas cazas se poderem remediar e curar de 
suas doenças e bem assim mandamos fazer 
hum Hospital conjunto às ditas cazas, e ban-
hos, e assim outras cazas, e officinas ao dito 
Hospital necessárias e para que os homens, 
e mulheres possão ouvir cada dia Missa e 
tenhão quem lhes administre os Sacramen-
tos da confissão, e da comunhão, mandamos 
fazer hua nobre Igreja de Nossa Senhora do 
Populo... e cazas para aposento dos sacerdo-
tes que em a dita Igreja hão de servir, e para 
todos official's, e servidores do dito Hospital 
e para alguas outras pessoas, que na dita 
villa morão, ou dos que á dita villa forem ou 
por ali passarem poderem ser agasalha-
dos,...» (CARVALHO, Augusto da Silva, 1932, 
pp. 300-301). 
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A MEDIAÇÃO DE S E G U R O S EM T O D O S OS R A M O S 

P A S S A S E M P R E POR NÓS! 
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E S T E É O AR CONDICIONADO 
A PENSAR EM 2001... 

... QUE HOJE 
PODE INTEGRAR 
O SEU ESPAÇO. 

O NOVO FNAC 
Para lhe garantir uma década de conforto, a 
FNAC reuniu, neste Novo Aparelho, a mais 
moderna tecnologia em Ar Condicionado com a 
tradição de qualidade que há muito a tornou 
Líder no País. 
Resistência — capacidade de funcionamento 
contínuo durante longos períodos — no Verão e 
no Inverno — sempre com a mesma eficácia. 
Novo Design — concebido para uma integração 
perfeita em qualquer espaço: em casa, no escritó-
rio, na loja... na parede, no tecto, num vão de 
janela... 
Conforto Total — ultra-silencioso graças ao 
completo isolamento sonoro, para que o seu 
clima de bem estar não seja perturbado. Grelhas 
direccionais para uma difusão adequada do ar e 
uma fácil utilização fazem deste Novo Aparelho 
a melhor solução de conforto. 
Assistência — garantia da maior rede de Insta-
lação e Assistência Técnica do País. 

FDAC 
Em qualquer espaço. Em qualquer tempo. 
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