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WELCOME 

Uma calorosa saudação portuguesa de 
boas-vindas ou de despedida para si ao 
aterrar ou descolar nos nossos aeroportos ou 
enquanto estiver a voar no vasto espaço 
aéreo que controlamos. 

Desenvolvemos e gerimos aeroportos e 
serviços de tráfego aéreo em Portugal. 

A traditional warm Portuguese welcome or 
farewell to you on landing or taking-off at our 
airports or while flying in the vast air space 
controlled by us. 

We develop and manage airports and air 
traffic services in Portugal. 

aeroportos e nooegoçõo ocres. e.p. 
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Uma vez mais e em crescendo de participação, Portugal estará presente nos Jogos Olímpicos, evento que Pierre 
de Coubertin classificou como o Festival da Juventude. 
Esta a razão da presença portuguesa em Barcelona. E não só. O dilatado e longo esforço desenvolvido pelos clu-
bes, pelas associações, pelas federações, pelos dirigentes, pelos técnicos, pelos praticantes, apostados na qualida-
de do desporto, não podia cingir-se às fronteiras nacionais. 
Os Jogos Olímpicos, mais do que simples teste dos resultados, dos treinos e dos sacrifícios de quantos acreditam 
no desporto, devem ser encarados como uma forma de convívio, de troca de experiências, de vivência e de auto-
-avaliação. Mais do que preocuparmo-nos com a vitória ou com a derrota, devemos cuidar de saber que razões 
levaram à vitória, que razões interiorizaram a derrota. 
Os Jogos Olímpicos, uma vez mais, são uma escola da vida, onde se aprende que nada acabará em Barcelona e 
tudo continuará em Atlanta, como nada terminou em Seoul e tudo se renovará em Barcelona. É um ciclo aberto 
que nunca se fecha, tal como os treinos que nunca findam e sempre se renovam. 
Por alguma razão os antigos gregos chamavam aos Jogos Olímpicos «Os Quinquénios». A olimpíada seria um 
ciclo de 5 anos e não de 4, porque no ano em que os Jogos terminavam o novo ciclo se iniciava imediatamente, e 
não no ano seguinte como hoje se conta. 
A todos quantos trabalharam e deram o melhor de si para participarem nos Jogos Olímpicos de Barcelona, pon-
to alto da carreira de um praticante, desejo o melhor resultado como prémio do esforço despendido por amor ao 
desporto, com a certeza de que, qualquer que seja o resultado, nada, nem nunca, foi em vão. 

Lisboa, Fevereiro de 1992 

José Manuel Briosa e Gala* D E S P O R T O 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Direcção-Geral dos Desportos ® COMITÉ OLÍMPICO PORTUGUÊS 
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Prof. Miguel Fernandes 

Fotos gentilmente cedidas por/ 
Photos by courtesy of: A BOLA 

E
ntre 25 de Julho (cerimónia de 
abertura) e 9 de Agosto de 1992 
(cerimónia de encerramento), de-
corre o maior acontecimento des-
portivo do Mundo - a XXV edi-
ção dos Jogos Olímpicos. 

O evento tem lugar em Barcelona, "Cida-
de de Condal", no coração da Catalunha, 
onde se concentram mais de 10.000 atletas 
representando cerca de 170 países dos 5 
continentes, o que faz com que estes sejam 
os maiores Jogos Olímpicos de sempre. 
Das duas aldeias olímpicas expressamente 
construídas para o efeito, uma, em Pare de 
Mar, tem a capacidade de albergar 15.000 
atletas e acompanhantes, a outra, em Vali 
d'Hebron pode alojar os 10.000 jornalis-
tas, oriundos de todas as partes do mundo, 
que cobrem o acontecimento. 
Na esperança de pela primeira vez não 
acontecerem boicotes políticos, atendendo 
à posição geográfica de Espanha e às rela-
ções privilegiadas que ela tem com o resto 
do Mundo, espera-se que estes Jogos se-
jam verdadeiramente universais e que ne-
les, sobretudo, se possa encontrar a solida-
riedade e amizade. 

7
he greatest sports show on Earth, 
the XXV ih Olympic Games, are 
taking place between July the 25 * 
and August the 9 *. 

This event is performed at Barcelona (City 
of Condal), in Catalunha's heart, where 
more than 10.000 athletes from about 170 
countries of the 5 Continents are compet-
ing, turning these Games into the greatest 
of all times. 

Pare de Mar and Vali d'Hebron are the 
two Olympic villages, built up to accomo-
date the guests. The first is able to receive 
until 15.000 sportsmen and the second has 
room enough for the 10.000 media men 
coming from all over the World. 
Faithfully hoping that, for the first time 
politics' restrictions won't take place, due 
to Spain's geographical position and its 
privileged relations with the entire world, 
these Games have truly the chance on 
turning into universal, friendly and home 
of the solidarity among men. 

M 
a 
r 
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t 
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n 
a 
R o s a Mota 

A n t ó n i o Pinto 



PORTUGAL nos J O G O S 
P ortugal estará presente mais uma 

vez. Desde os Jogos Olímpicos de 
Estocolmo, em 1912, que ininter-

ruptamente neles participa de uma forma 
honrosa e generosa,tendo conseguido con-
quistar 13 medalhas em 9 das 17 edições. 

Carlos Lopes merece um destaque especial 
pelo seu feito de alcançar duas medalhas, 
uma de prata e uma de ouro, em Montreal e 
Los Angeles, respectivamente. 
Logo a seguir salienta-se Rosa Mota, tam-
bém com duas medalhas conquistadas 
- uma de bronze em Los Angeles e uma de 
ouro em Seoul - e que se prepara para, mais 
uma vez (a terceira consecutiva), concorrer 
na sua prova de sempre - a Maratona. 
Ainda com duas medalhas conquistadas, 
ambas de bronze mas em modalidades co-
lectivas, tendo a primeira sido obtida em 
Berlim e a segunda em Londres, há a referir 
Luis Mena e Silva em Hipismo. 

PORTUGAL 
IN THE GAMES 

^ P ^ ^ ^ ortugal is once again repre-
^^^^r sented. Since Stockholm 1912, 

J it has always participate in an 
honourable and distinct way, winning in 
the whole 13 medals, spread for 9 of the 17 
events. 

Carlos Lopes, winner of two medals, silver 
at Montreal and gold at Los Angeles 
(10.000 meters and marathon, this order) 
deserves a special mention. 
Rosa Mota, won also two medals, bronze 
at Los Angeles and gold at Seoul, and she 
is now competing , for the third time, in the 
Marathon. 
Two bronze medals, the first at Berlin and 
the second at London, were as well reached 
by Mena e Silva in team's horse competition. 



< 
[ 

I 

1 « I 

3 

I f V 
- 4 M 

« 

of the 
.... —�»*�». 

3* 

8 



N° 15 Ano III 2 a Série — Junho 92 Preço (IVA incluído à taxa de 5%) Continente — 525$00, Madeira — 577$50, Açores — 615$00 Director: Miguel Sousa Tavares 

/ 

Kl 
IB 
m 

á 

DO 

l/l 
LO 



lUflLMlAR 

4 

COM 

AIR 
PORTUGAL 

Viver num mundo onde até as notí-
cias voam e fazem de cada dia um 
novo v i rar de pág ina . 
Chegar cada vez mais ráp ido, a mais 
destinos e a mais pessoas. 
Comunicar num mundo cada vez 
mais pequeno mas onde todos os 
dias há coisas novas. 
Encontrar outras pessoas, ideias e 
costumes. Voar e descobrir que af i -
nal estamos bem próximos. 

Ab id jan 

Ames te rdão 

Atenas 

Barcelona 

Basileia 

Berlim 

Bissau 

Bordéus 

Boston 

Brazzavi l le 

Bruxelas 

Caracas 

Casablanca 

Copenhaga 

Curacao 

Dakar 

Dubl in 

Estocolmo 

Estugarda 

Faro 

Frankfurt 

Funchal 

Geneb ra 

H a m b u r g o 

Ha ra re 

Ho r ta 

Joanesburgo 

Kinshasa 

Las Palmas 

Lisboa 

Londres 

Los Angeles 

Luanda 

Luxemburgo 

Lyon 

M a d r i d 

Manchester 

M a p u t o 

Marse lha 

M i l ã o 

Mon t rea l 

Mun ique 

Nice 

N o v a Iorque 

Paris 

Ponta De lgada 

Porto 

Porto Santo 

Recife 

Rio 

Roma 

Sal 

São Paulo 

São Tomé 

Terceira 

Toronto 

Toulouse 

Viena 

Zur ique 

D A M O S A S A S A O S S E U S S O N H O S 
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spectáculo fascinante de cor e mo-
vimento, a largada de milhares de 
balões vermelhos e verdes acompa-
nhou, simbolicamente, a partida 
das embarcações que, por todos os 
lados festivamente rodeadas de 
centenas de outras, iniciavam a Re-
gata Colombo, comemorativa do 
Quinto Centenário da Viagem de 
Cristóvão Colombo à América. 

Cheios de "boa esperança", os olhos de uma 
Lisboa cedo desperta viram-nos partir, co-
mandados pelo Navio-Escola SAGRES a 
bordo do qual seguia o Presidente da Repú-
blica, rumo a Cadiz de onde se faria a larga-
da conjunta. 

Seriam às centenas os participantes, entre na-
vios, veleiros, caravelas, naus, bugres e tan-
tos outros, todos imponentes nas suas velas 
desfraldadas, orgulhosos do seu papel como 
navios-escola. Ali estavam, para além da Sa-
gres, o Klusentern da Rússia, o Simon Boli-
var da Venezuela, o Soren Larsen do Reino 
Unido, o Esmeralda do Chile (este com o 
maior número de tripulantes - 328), a nau 
Boa Esperança e tantos outros, saindo de Cá-
diz em direcção a San Juan, em Porto Rico, 
onde os primeiros contactos com as Comuni-
dades Portuguesas da América seriam feitos. 
Depois o rumo seria Nova Iorque, destino f i -
nal da Regata aonde a festa da sua chegada 
se iria integrar nas comemorações do 4 de 
Julho. 

O Sagres, agora sozinho, levanta ferro e ma-
reia para aflorar a Colombia e atravessar o 
Canal do Panamá, orientado a S. Diego na 
Califórnia, onde um Padrão tem as quinas de 
Portugal e se celebra o festival Cabrillo, no 
qual as Comunidades Portuguesas, Espanho-
las e Mexicanas se reúnem festivamente para 
homenagear o primeiro europeu a chegar a 
terras da Califórnia - João Rodrigues Cabrillo. 
Para os restantes participantes S. Francisco 
será o novo ponto de concentração dos velei-
ros, de onde começarão a viagem de regresso 
com escalas obrigatórias em Acapulco e 
Kingston. 

A chegada da Sagres a Lisboa, após esta sua 
nova viagem de circum-navegação, está pre-
vista para Dezembro. Mais uma vez terá le-
vantado bem alto o nome de Portugal, um 
país cuja vocação estará sempre ligada ao 
mar. 
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charming show of colour and 
movement, the launching of thou-
sands of red and green balloons 
followed, symbolically, by the 
departure of the vessels that fes-
tively surrounded all around by 
hundreds of others, started the 
Columbus Regatta, celebrating the 
Fifth Centennial of Cristhoforus 
Columbus' Journey to America. 

Filled with "high hope ", the eyes of a Lisbon 
early awaken saw them leaving with the 
leadership of the School-Ship Sagres, on 
board of which was the President of the 
Republic, heading to Cadiz where they 
would all sail away toghether. 

There were hundreds of participants: ships, 
yachts, caravels, naus, luggers and so many 
others, all imponent in their unfurled sails, 
proud of their roles as School-Ships. There 
were, besides Sagres, Klusentern from Rus-
sia, Simon Bolivar from Venezuela, Soren 
Larsen from the United Kingdom, Esme-
ralda from Chile (this one with the larger 
crew number - 328), the nau Boa 
Esperança and so many others, leaving 
Cadiz heading to San Juan, in Porto Rico, 
where the first contacts with the Portuguese 
Comunities in America would be made. 
Afterwards, it would be New York, final 
destination of the regatta where the wel-
coming party would take part in the cele-
brations of the 4th of July. 

Sagres, now alone, casts away and steers 
near to Colombia and to cross the Panama 
canal, bearing to S. Diego in California, 
where you can find a monument (Padrão) 
with the Portuguese coat of arms (quinas) 
and where the festival of Cabrillo is cele-
brated, in which the Portuguese, Spanish 
and Mexican Communities festively get 
together to pay homage to the first euro-
pean to arrive on to the shores of Califor-
nia - João Rodrigues Cabrillo. To the 
remaining participants S. Francisco will be 
the new rendez-vous point for the sailing 
ships, from where they will start the journey 
back with compulsory stops in Acapulco 
and Kingston. 

The arrival of Sagres in Lisbon, after this 
circum-navigation trip, is expected to hap-
pen in December. Once more she has placed 
well high the name of Portugal, a country 
which destiny will always be bonded to the 
sea. 

13 



A SAGRES tornou-se 
navio-escola em 1937. 

Possui excelentes qualidades 
náuticas e tem uma irmã gémea 
na Alemanha - a Gorch Fock. 
Nas suas viagens à volta do 
Mundo, tem-se assumido como 
autêntico embaixador itinerante 
de Portugal, sendo o único ve-
leiro que possui a Cruz de Cristo 
nas suas velas. 

Tendo como principal missão a 
de facultar um amplo conheci-
mento e formação aos futuros 
oficiais da Armada, é guarneci-
da por 159 homens. 
Navega à vela ou a motor e tem 
as seguintes dimensões: 89,5m 
de comprimento, 12m de boca, 
5,5m de calado e 45,1 m de altu-
ra de mastro. 

S agres became a school-
ship in 1937. She retains 

excellent nautical qualities and 
she's got a tween sister in ger-
many - the Gorch Fock. 
On her trips around the world, 
she's taken up the role of a true 
itinerant ambassador of Portu-
gal. Is the only sailing ship bearing 
the Cross of Christ on her sails. 

Bearing in mind that her main 
mission is to provide a wide 
knowledge to and the shaping up 
of the future Navy officers, she is 
manned by 159 men. 
She sails by wind or by engine 
and she's got the following 
dimensions: 89,5m of lenght, 
12m of beam, draws 5,5m and 
mast 45,1m high. 

-
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" E DA SOPETE? QUERIA RESERVAR 
A SALA DE CONGRESSOS, 

PARA 7 0 0 PESSOAS." 
A Sopete oferece-lhe o mais completo s e r v i ç o em Turismo de N e g ó c i o s . 

Pa lác io de Congressos, A u d i t ó r i o s e Salas de C o n f e r ê n c i a , com moderno equipamento de tradução 

s imul tânea , video e cinema. Oito unidades Hoteleiras de qualidade. Golfe , Casino, T é n i s , Squash, 

Health Club, Bowling, Piscinas, Equi tação , Pesca e Desportos N á u t i c o s . Na Costa Verde, R e g i ã o 

Turíst ica de c o n d i ç õ e s ún icas . 

S O P E T E P A L Á C I O C O N G R E S S O S � M O N U M E N T A L C A S I N O D A P Ó V O A � C A M P O D E G O L F E D A E S T E L A 

S O P E T E V E R M A R (HOTEL) � S O P E T E O F I R (HOTEL) � S O P E T E P A R Q U E ( H O T E L ) � S O P E T E E L E V A D O R (HOTEL) 
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^ / O P É T É 
UM ROSTO A CONHECER 
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o Ecossistema 
o Ambiente 
o Planeta ^ 

Não deixe que destruam a 
Natureza e as suas espécies. 



Francisco Sampaio* 

Fotos cedidas por/ 
Photos by courtesy of: R. T. Alto Minho A L T O 
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D epois é Diogo Bernardes e o sortilégio de Ponte da Bar-
ca, "a louçã aguarela das terras da Ribeira Lima", o feiti-

ço que a Natureza-Mãe pôs em toda a Região do Minho. 

As terras do Lindoso, a entrada no Pré-Parque Peneda Gerês, a 
visita ao campo comunitário de espigueiros do Soajo! A fron-
teira da Madalena a 1.100 metros de altitude. Depois, o Monte 
Crastelo e as terras dos Arcos de Valdevez. O Paço de Giela e 
o pelourinho. As casas senhoriais e a ligação a Paredes de 
Coura, pelo bico. A Senhora da Pena e o vale magnífico de co-
res e tintas: a capela do Ecce Homo em Padornelo, a igreja ve-
lha de Vascões, a ponte medieval, a igreja românica de Rubi-
ães e aquela quietude tão serena da Senhora do Livramento: 

"Senhora do Livramento 
Que estais no Altar 
Livraste Antone 
De ser militar" 

Depois é a passagem pelo Extremo e a terra de Deu-La-Deu e 
de João Verde. O Palácio da Brejoeira e a Igreja de Longos 
Vales. As terras e a fama dos vinhos Alvarinho ! 

Deixamos já a luminiscência da Ribeira Lima. 
Entramos nos contrafortes da Serra da Peneda e do Soajo. 
O Minho corre agora bucólico entre a paisagem luxuriante ou 
nas sinuosas vertentes escalpadas da fronteira raiana. Subir até 
ao velho Castelo de Castro Laboreiro, passar Lamas de Mouro, 
correr a Serra da Peneda, ouvir Missa no santuário e descer até 
Melgaço. Dar um pulo à Fronteira de S. Gregório, o Solar de 
Messegães, a Casa do Morgado de Rosal, a Igreja de Orada e o 
Mosteiro de Fiães. As termas do Peso e o presunto de cor rosa-
escarlate com sabor à serra e aos hábitos castrejos, bem curado 
das "inverneiras" e bem seco nas "verandas". 

Mas o rio Minho tem pressa em chegar ao mar e aí temos Va-
lença, a praça medieval que D. João IV mandou reforçar na 
Guerra da Restauração. 
A fronteira e a antiga cidade de Tuy. O Monte de Faro. E já 
nos aparece Cerveira, cercada de mil tons de verde, a Ilha dos 
Amores perdida, ali em frente a Gondarém. E a Senhora da 
Encarnação, a descortinar a "Marinheira Bela" adormecida no 
encanto do estuário do Minho. Olhar Caminha do alto de San-
to Antão é fascínio da água e da luz no doirado da iluminura 
da bela praça quinhentista. É a cabeça do Minho e é, também, 
o fim desta jornada. 

Para trás fica a Ribeira Minho e o rio manselino de pequenas 
ondas prateadas onde correm barcos e pinaças para o mar. Lá 
mais no fundo fica a Insua e o clarão do sol poente que não 
quer morrer. 
Depois são as areias brancas e finas das nossas praias. Os pes-
cadores e Raul Brandão enamorado daquela luz que o fazia en-
tontecer de maravilha e encanto. Moledo, Vila Praia de Ancora 
enconchadas na fralda da Serra de Arga, o monte Medúlio dos 
romanos. Os velhos fortes seiscentistas, atalaias doutros tem-
pos, a recordar piratas e corsários. 
O rio Âncora e "a praia das crianças". Afife - a terra das rapari-
gas bonitas, lindas como gregas, vestidas nos seus trajes de do-
mingar. Carreço e o farol de montedor, a lembrar os amores de 
Urraca e Alboazar. E é Areosa, já às portas de Viana! O traje 
vermelho tecido de papoilas rubras da veiga verde - esperança! 

Igreja matriz - Caminha 
Main Church - Caminha 



Turismo no espaço rural 

Countryside tourism 

r hen it is Diogo Bernardes 
and Ponte da Barca. Lin-

doso, before the Peneda Gerês 
Park, a visit to the corn lofts of 
Soajo! Then Monte Crastelo and 
Arcos de Valdevez, Giela Palace 
and the pillory. The manor houses 
and the link with Paredes de 
Coura. Our Lady of Pena, the 
Ecce Homo chapel in Padornelo, 
the old church of Rubiães and the 
serene silence of Our Lady of Li-
vramento. Then we pass Extremo 
and the homelands of Deu-la-
-Deu and João Verde. Brejoeira 
Palace and Longos Vales church. 
The renowed country of Alvarinho 
wine! We enter the foothills of 
Peneda and Soajo mountains, 
climb the old Castro Laboreiro 
castle, pass Lamas de Mouro, and 
descend to Melgaço. Then Manor 
of Messegães, the House of Mor-
gado do Rosel, the Church of 
Orada and Fiães Monastery. Peso 
Spa, the rose-scarlet colour and 
the mountain flavour of the smoked 
ham, well cured in the winters and 
dried on the verandahs. 

Arcos de Valdevez 

There is Valença, there is the 
ancient city ofTuy. Faro Hill. And 
Cerveira, Ilha dos Amores, Our 
Lady of the Incarnation revealing 
the "Sailor Beauty" sleeping in 
the enchantment of the Minho 
estuary. Further is Insua and the 
glare of the setting sun. Then there 
are the fine white sands of our 
beaches: Moledo and Vila Praia 
de Ancora, nestled at the foot of 
Arga Mountain, the Medúlio Hill 
of the Romans. The old 17th cen-
tury forts, sentinels of former 
times, recalling pirates and cor-
sairs. The Ancora river and "the 
children's beach ". Afife, Carreço 
and the Montedor lighthouse. Are-
osa on the out-skirts of Viana! 

Medas com palha 

Haystacks 

\ 
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M as o Alto Minho não é só isto — é 
sol, poeira, tanta gente! 

As nossas romarias, as danças e os cantares, 
o traje à Vianesa, todo ele rendilhado por 
mãos de fada que, nos serões de Inverno, 
tecem e bordam vidrilhos, saias avergasta-
das, silvas e rosas, clarões de sol, o colorido 
da paisagem e a alegria do povo, a poesia 
simples de quem é poeta e sabe amar. 
Nos trajes da Meadela, de Santa Marta e de 
Serreleis. No verde, verde das terras de Ge-
raz. No lilás e verde-pinho de Perre e Ou-
teiro. Na riqueza do cetim e do veludo, en-
tretecidos de pedras finas de joalheiro, lan-
tejoilas roubadas em noites de luar! 

E vamos, finalmente, até Esposende, Barce-
los, Terras de Bouro, estes Concelhos do 
Distrito de Braga que con-
nosco quiseram entrar nes-
te Alto Minho Turístico. 

Suave Mar, Ofir, Apúlia... 
um trio de praias difícil de 
igualar. Mas Esposende 
não é só o litoral. O seu in-
terior é um manancial turís-
tico de riqueza paisagística, 
etnográfica e cultural, so-
bretudo essas margens do 
Cávado onde poetas e pin-
tores encontram motivos 
inesgotáveis de inspiração. 
Não o disse Correia de Oli-
veira? 

O naipe de lindas terras 
Tão ao sol enaipadinho 
Que Esposende põe na mesa 
Do verde-jogo do Minho. 

O Esposende...palavra 
Lembrando o verbo "esposar" 
Terra noiva, abrindo os braços 
Ao varonil, nobre Mar! 

Seguimos de Esposende, 
pela Barca do Lago, até Barcelos. O galo 
(símbolo turístico de Portugal), o artesana-
to, a feira semanal, as Festas das Cruzes. 
E vamos, finalmente, parar em Terras de 
Bouro. Vamos até ao coração do Parque Na-
cional Peneda Gerês. E um Portugal e um 
Minho diferente. E a 'Terra de Boiro" serra-
na, a que D. Manuel I dá foral em 1514. 

De fortes raízes comunitárias, o velho castro 
de Calcedónia, que os romanos fortificaram, 
a vila militar que ligava Braga a Astorga, co-
nhecida popularmente pela Geira, o forno do 
povo, as vezeiras são algumas das certezas 
que nos farão recordar, sempre, Vilarinho 
das Furnas. Mas são, também, as Caldas do 
Gerês, que D. João V consagra, entronizan-
do Santa Eufêmia como sua padroeira. 

O Gerês e o Parque! Uma região de contras-
tes! Os vales, as veigas, os patamares; as 
águas sussurantes que reflectem os céus ; as 
agulhas graníticas que rasgam os ares e as nu-
vens; as encostas, ora suaves, ora a pique, on-
de, no meio de arbustos e espécies arbóreas de 
primazia no colete vegetal português, nos 
aparecem laivos de fumos, nichos de aldeias. 
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Os rebanhos. O lobo, o javali, a raposa, o 
corço! A águia e o peneireiro, o açor! 
E sempre na retina aquele matizado de co-
res: o verde, o amarelo, o azul, o castanho... 
um castanho-veludo, um castanho-dourado, 
um castanho-musgo, pontilhado de flores 
brancas, de fetos reais. 
É o Alto Minho !...à sua espera! 

73 ut Alto Minho is not just this - it is sun, 
Í J dust, crowds of people! Our peregrina-
tions, songs and dances, the Viana costume 
ornamented in lace by skilled hands that in 
the long winter evenings interlace and 
embroider glass beads. Blackberries and 
roses, brilliant sunlight, the colouful land-
scape and the satisfaction of the people, the 
simple poetry of those who are poets and 
know how to love. Alto Minho is the cos-
tumes of Meadela, Santa Marta and Serre-
leis. Is the green, green ofGeraz, Is the lilac 
and pine-green of Perre and Outeiro. The 
riches of satin and velvet interwoven with 
fine jewels, sequins stolen on moonlit nights! 
From Esposende we reach Barcelos via 
Barca do Lago. The cock (touristic symbol 
of Portugal), arts and crafts, the weekly fair, 

the Feasts of the Crosses. 
And finally we arrive in 
Terras de Bouro and go 
to the heart of the Peneda 
Gerês National Park. 
This is a different Portu-
gal and a different 
Minho. This is the moun-
tain "Terra de Boiro" 
which was granted a 
charter by King Manuel I 
in 1514. With strong com-
munity roots the old "cas-
tro" of Calcedónia, forti-
fied by the Romans and 
the military town which 
linked Braga and Astor-
ga, commonly known as 
Geira, the communal 
oven and the herds of 
swine, are some of the 
aspects that will always 
remind us of Vilarinho 
das Furnas. 

Cesto de Vila Franca do Lima 

Vila Franca do Lima basket 

Gerês and the Park! Flocks, wolves, boars, 
foxes, roebucks! Eagles and hawks! And 
always before us the spread of colours: 
green, yellow, blue, brown... a velvet brown, 
a golden brown, a moss brown, dotted with 
white flowers and royal ferns!... 

*Presidente da Região de Turismo do Alto Minho 

Falar dos livros, das ideias, dos filmes, de todas 
as artes. Conhecer de outra maneira aquilo 
que é único. E haver um jornal para isso. 

Todas as semanas. 

Av. da Liberdade, 232-r/c � 1298 Lisboa Codcx � Telefones: 355 85 20 - 355 85 24 
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jornal de letras, artes e ideias 

Às t e r ça s - f e i r a s 



f e l g u e i r a � a e s t â n c i a t e r m a l 
d a s v i a s r e s p i r a t ó r i a s 
p o r E x c e l ê n c i a . 
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As Caldas da Felgueira, pela qualidade das suas águas e 
modernidade da sua crenoterapia, são a estância termal 
para o tratamento de inúmeras afecções das vias 
respiratórias. O seu equipamento sofisticado, 
o cuidado posto nos diagnósticos diferenciais 
precisos e -a execução das terapias por pessoal 
altamente qualificado garantem-lhe um lugar 
singular no panorama termal português. A sua 
integração no Grupo BEIRA VOCIGA e a 
associação técnica ao grupo francês EUROTHERMES 
apontam-lhe uma definitiva vocação termal europeia. 
Asmas, bronquites, rinites, sinusites, amigdalites, 
faringites laringites e otites são algumas das indicações^ 
terapêuticas referenciais das Caldas da Felgueira. 

Abertas de 1 de Abril 
a 15 de Novembro 
as Caldas da 
Felgueira são 
— como o seu 
médico poderá 
confirmar — o seu 
Encontro anual de 
saúde! 

C A L D A S 
D A F E L G U E I R A 

R E S P I R E F E R I A S 
R E S P I R E S A Ú D E 

I 
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 A � Nebulização em câmara 

COMPANHIA DAS AGUAS 
MEDICINAIS 
DA FELGUEIRA, S.A. 
Caldas da Felgueira 
3525 Canas de Senhorim 
Portugal 
Telef. (032) 94 90 99 
94 90 97 
Telex 52677 C A L F E L P 
Fax (032) 94 94 87 
Informações: 
Porto (02) 200 71 93 
Lisboa (01) 80 49 43 
80 74 89 
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Nora velha 
O / Í Í water wheel 

Eunice 
Recuperação do cão d'água 

Restoration of the water-dog 

Luc ia S i lva 

Fotos/Photos: P.N.R.F. 
José Borges 



D e Ancão, a Leste de Faro, até à praia 
de Manta Rota, o Sotavento Algarvio 
adquire uma inesperada configuração. � � 
Trata-se, bem entendido, do Litoral 

que, para atingir o mar tem de embrenhar-se 
através de uma estranha zona húmida onde 
as águas, meio paradas, se confundem com 
vasas, sapais, salgados, ilhotas e numerosos 
corais. 
De Faro, Olhão ou Tavira vai-se até ao mar 
de barco, atendendo a que apenas a Ilha de 
Faro dispõe de um acesso artificial. Atraves-
sada a Ria, eis-nos numa barreira de ilhas 
estreitas e arenosas - Barre ta, Culatra, Ar-
mona, Tavira e Cabanas. 

A entrada das águas do mar faz-se através 
das barras que separam as ilhas. Mar e Ria, 
mas um mar que se faz sentir por toda a par-
te ao longo da Ria, banhando afinal as prai-
as e dunas interiores onde se inicia o que 
verdadeiramente diremos ser o continente. 
Ah... mas vista do ar !... 

A mesma Ria parece outra, porque a desco-
berta, seja ela por nos elevarmos nas alturas, 
seja por nos perdermos um pouco na distân-
cia, traz sempre consigo o sabor da novida-
de. Ao longo do tempo quantos factores se 
conjugaram para se poder dizer "Ria For-
mosa"? A morfologia dos fundos marinhos 
contíguos, a ondulação e as correntes, a pró-
pria variação do nível do mar, o regime dos 
ventos, os sedimentos provenientes quer das 
falésias do barlavento quer da bacia hidro-
gráfica vertente, a metereologia... Não es-
quecendo, também, as diversas intervenções 
humanas, extraindo areias para abrir barras 
ou desimpedir canais, aterrando aqui, desa-
terrando acolá... usando! 
Dois factos dominam porém o horizonte 
- as ilhas que a protegem do mar e o sapal 
que lhe confere a sua tonalidade dominante. 
As primeiras, sujeitas aos caprichos de ma-
res e ventos, têm as suas areias em perma-
nente deslocação, as barras abrindo-se e fe-
chando-se, as próprias ilhas mantendo-se 
numa contínua "migração". 

H
rom Ancão to Manta Rota beach, the 
leeward or eastern half of Algarve 
has an unexpected appearance. 

We are talking of the coastline where, to 
reach the sea you must cross a strange, 
damp zone where the almost still waters 
mingle in mud-flats, marshes, saltings, 
islets and innumerable reefs. 

From Faro, Olhão or Tavira one reaches the 
sea by boat and once across the lagoon there 
is a barrier of narrow sandy islands - Bar-
reto, Culatra, Armona, Tavira and Cabanas. 
The sea enters between the islands and is 
felt all along the lagoon, bathing the inland 
beaches and dunes where the mainland 
really begins. 
Two factors dominate the horizon. The 
islands protecting the lagoon from the sea 
and the marsh which confers the prevailing 
tonality. The islands, their shifting sands 
and the mercy of the sea and winds, are in 
constant "migration ". 



A claridade das areias contrasta com o 
solo lodoso e encharcado do sapal. É 

umconjunto de várias plataformas cobertas 
de uma vegetação que nos intriga pela mo-
notonia ora escondida pela maré alta, ora a 
descoberto aquando as águas baixam. A ve-
getação é bem diversa daquela que estamos 
habituados a observar no quotidiano, e isso 
deve-se ao facto do seu suporte ter algo de 
específico. O essencial do solo, no interior 
do sistema lagunar, é representado por arei-
as e sapais, e ambas as formações se carac-
terizam pelas restrições de toda a ordem 
impostas às plantas que as habitam. 

netração da luz, facto que estimula a activi-
dade fotossintética. Daí a grande quantidade 
de nutrientes contida nas águas da Ria que, 
para além de local de abrigo se torna assim 
zona privilegiada para a alimentação, produ-
ção e permanência de numerosas espécies 
animais, desde os peixes aos invertebrados, 
dos moluscos aos crustáceos, passando por 
uma avifauna diversificada. Já em termos de 
mamíferos, a Ria Formosa, já que se trata de 
uma zona húmida intensamente cortada por 
linhas de água salobra, não apresenta uma 
variedade notável de espécies, havendo no 
entanto a destacar a presença da lontra. 

Assim, o meio dunar, exposto aos ventos 
fortes, à salinidade excessiva, à luminosida-
de e amplitudes térmicas extremas e com de-
masiada permeabilidade, alberga espécies 
vegetais (quase meia centena) adaptadas às 
difíceis condições de sobrevivência que têm 
de enfrentar, de entre as quais as mais conhe-
cidas são o estorno, as arménias, os cordeiri-
nhos-da-praia e o chorão, este último intro-
duzido pelo Homem e rapidamente se tendo 
expandido. No sapal, por sua vez caracteri-
zado pela existência de um substrato pobre 
em oxigénio, elevado teor salino e fracas 
condições de enraizamento, apenas subsiste 
um número diminuto de plantas, daí a vege-
tação apresentar-se com um aspecto unifor-
me. E a zona de eleição da Spartina Maríti-
ma, que se apresenta em grandes manchas 
esverdeadas. A aparente pobreza da vegeta-
ção contrasta com a riqueza de que se reves-
te a vida animal. Com efeito, a pequena pro-
fundidade das águas permite uma temperatu-
ra favorável ao desenvolvimento dos orga-
nismos marinhos, bem como uma franca pe-

Ilha de Faro - dunas 
Island of Faro - dune 

Na Ria Formosa já foram identificadas mais 
de cinquenta espécies da fauna ictiológica. de 
entre as quais se salientam a dourada, o sar-
go, a enguia, o robalo e a tainha. Para além 
dos peixes devem-se referir os crustáceos - o 
camarão de Monte Gordo ou de Quarteira, o 
camarão da Ria, o caranguejo morraceiro e a 
boca - e cefalópodes, como o polvo, o cho-
co, o búzio e os bivalves (amêijoa, berbigão, 
conquilha e lingueirão, entre outros). Os anfí-
bios, grandes consumidores de insectos, es-
tão representados pela rã comum, pelas relas 
e pelos sapos, espécies todas elas protegidas 
pela Convenção de Berna, dada a persegui-
ção que lhes tem sido promovida e a raridade 
que, hoje em dia, as envolve. Finalmente, e 
de entre os répteis, salientam-se a sardanisca 
do mato, a cobra-de-água e a cobra rateira, 
para além do camaleão, espécie existente em 
Portugal apenas no Sotavento Algarvio e, 
portanto, na Ria Formosa. 

Ferro de engomar 
"Ferro de engomar" shell 

r he clear sands contrast with the 
marshlands which comprise various 

platforms covered with monotonous vegeta-
tion hidden at high tide and revealed when 
the waters recede. 

Tlie dunes, exposed to strong winds, exces-
sive salinity, extremes of light and tempera-
ture and very permeable, harbour almost 
fifty species adapted to these difficult condi-
tions. In the marshlands, with a highly saline 
soil lacking in oxygen and poor conditions 
for rooting, the vegetation is sparse. This is 
the area preferred by Spartina Marítima 
which appears in large greenish patches. The 
apparent lack of vegetation contrasts with an 
abundance of animal life. The temperature of 
the shallow waters favours the development 
of marine organisms while the abundant light 
stimulates photosynthesis. This explains the 
large quantity of nutrients in the lagoon 
which results in the existence of numerous 
species from fish to invertebrates and abun-
dant bird life. Títere is not a large variety of 
mammals although the otter is to be found. 
More than fifty species of fish have been 
identified in Formosa Lagoon, in addition to 
crustaceans, cephalapods and bivalves. Am-
phibians, great consumers of insects, are 
represented by the common frog, toads and 
tree toads, all protected by Berne Conven-
tion. Finally among the reptiles there are the 
wood lizard, water snake and the chameleon 
which in Portugal is only to be found in For-
mosa Lagoon. 

Camaleão / Chamaleon 
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A maior parte das espécies existentes na 
Ria Formosa é dificilmente observá-

vel, atendendo aos seus hábitos, à natureza 
dos seus habitats e à nossa própria dificul-
dade de deslocação no terreno. A excepção 
são as aves, o seu voo, os seus movimentos 

.constantes, o seu colorido particular, o qua-
se mistério que são as suas migrações. 

� 

Recuperação da Águia Real 
Recovery of the Royal Eagle 

A Ria é uma importante zona de invernada 
de aves aquáticas e linícolas, oriundas do 
Centro e Norte da Europa, dando guarida a 
efectivos importantes: a tarambola cinzenta, 
o barnelho-grande-de-coleira, o maçarico-
-de-bico-direito, o pilrito, alfaiate, fuselo, 
maçarico real e a seixoeira. Por outro lado o 
sistema lagunar é habitat para determinadas 
espécies raras ou em perigo de extinção, co-
mo é o caso do caimão ou galinha sultana, 
duma interessante população de andorinhas-
-do-mar anãs, da gaivota de cabeça preta e 
da gaivina de bico vermelho, devido à pro-
gressiva redução da nidificação, em outras 
áreas europeias, e dos quantitativos de certas 
espécies, a nível nacional, como é o caso 
dos flamingos, que têm no Ludo o único lo-
cal de nidificação (confirmado) no país. 
No fundo é uma Ria em permanente trans-
formação, que se vai formando, afinal, todos 
os dias, um vasto sistema lagunar de que de-
pendem, para a sua sobrevivência, milhares 
de habitats que emprestam, em troca, a sua 
quota-parte no funcionamento das cadeias 
alimentares, reforçando ainda mais a ideia 
de Vida que à Ria se encontra associada. 
O Parque Natural da Ria Formosa compre-
ende uma vasta superfície ao longo do Sota-
vento Algarvio, coincidente com áreas sob 
jurisdição dos Municípios de Loulé, Faro, 
Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, 
nos quais, cada vez mais, se fazem sentir os 
efeitos decorrentes das múltiplas actividades 
que ali se exercem. De entre todas, a mais 
antiga é, provavelmente, a pesca, praticada 
no interior da laguna com o auxílio de artes 
tradicionais e no mar, que lhe fica contíguo. 

A moluscicultura, cultura de moluscos bi-
valves em viveiros instalados em áreas de 
sapal ou zonas vasosas (a que se acrescenta 
a mariscagem), constitue uma importante 
actividade económica, dando aso a que, na 
área do Parque Natural, se processe grande 
parte da produção de bivalves do País. 
A salinicultura (quase metade da produção 
nacional) pratica-se desde há séculos. Acti-
vidade mais recente, e em franca expansão, 
é a piscicultura, que utiliza, geralmente, an-
tigas salinas, adaptadas em concordância, 
onde, preferencialmente, se faz a exploração 
da dourada, do robalo, do linguado e sargo. 
A extracção das areias, para a construção, 
está também relacionada com as dragagens 
necessárias à manutenção da navegabilidade 
das barras e canais. 

As praias, apesar do seu acesso ser difícil, 
são cada vez mais frequentadas, mas o lazer 
também se associa a núcleos de característi-
cas urbanas que, um pouco ao sabor das cir-
cunstâncias e de forma por demais descui-
dada, se implantaram ao longo da Ria, con-
ferindo uma fisionomia negativa à península 
de Faro e às Ilhas da Culatra e da Armona. 
Uma área tão importante, quer do ponto de 
vista ecológico quer no domínio económico 
e social, não se pode deixar degradar. 

Há que procurar, para as duas penínsulas, 
cinco ilhas, seis barras, areias, vasas e sapal, 
um equilíbrio que é fundamental. 

E a questão de o respeito pela Natureza, 
pela Vida, o respeito, afinal, pelo próprio 
Homem que, feitas as contas, é o primeiro 
beneficiado em tudo o que se relaciona com 
a conservação e pureza do mundo que o ro-
deia e no qual habita. 

Alfaiate 
"Alfaiate " bird 
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r he lagoon is an important winter station 
for water and other birch from norther 

and central Europe. On the other hand the 
lagoon system provides a habitat for certain 
rare species such as cayman or the sultana, 
dwarf royal terns, the black-headed gull and 
the red-beaked sea swallow, due to the dis-
appearance of nesting sites in the rest of 
Europe and the quantity of certain species 
such as flamingos whose only confirmed 
nesting site in the country is in Ludo. 

Viveiro / Fishpond 

An area of such ecological importance 
should not be allowed to degenerate. 
It is important that the balance should be 

found for the two peninsulas, five islands, 
six sea entrances, sands, mud-flats and 
marshlands. It is a question of respect for 

Nature, for Life and for Man himself who 
after all is the first to benefit from everything 
related to the conservation and purity of the 
world he lives in. 

\ 
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OS MENI NOS DA 

Os meninos da praia são 
como os meninos dos outros lugares: 
a necessidade aguça-lhes o engenho 

e o olhar 
e depois 
é só inventar... 

Fazem do sonho a vida 
e da vida o sonho: 
sonham-se adultos com jogos de criança, 
e mostram-se adultos 

no seu jogar. 
Do nada nasce quase tudo: 

bailam-lhes nos olhos imaginações coloridas 
e mesmo quando a pedra 

é lisa 
e vã 

fazem-se dela castelos nascidos 
para não durarem mais do que um momento! 

Volatilizam-se então enormes fortalezas 
no éter de um segundo 

em que se mudou o desejo: 

Agora vamos brincar aos polícias e aos ladrões! 

- Tu és o bombeiro e eu sou um conto de fadas! 
- Faz de conta que não esfolei agora mesmo o joelho no alcatrão da estrada e 
Olha ! Vê-me vestido de Cetim e Seda, sou o Príncipe da Areia que o 
vento constante não se cansa de empilhar...! Vou neste deserto de dunas e 
pedra salvar a minha donzela, de grandes tranças, que os Mouros prenderam 
no Castelo-do-Faz-de-Conta! Isto é tudo meu e tu és o meu exército! 

No cantinho do olho secou já a lágrima vagabunda e quente a lembrar chocolate derretido no fundo do 
copo de leite dos dias de festa, que ontem não foi, o mar não deu peixe, o pai não ganhou para haver... 
Mas que isso não estraga a festa, está bom de ver: nos lábios polpudos 
sobra ainda o sabor do último, saboreado até ao finzinho de gostar de sorver... 
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- Tenho estes carros que são electro-
conduzidos pelos guiantes, são lindos 
e novos e coloridos e brilhantes e velozes 
como o nosso ar que até levanta espuma 
branca nas ondas do mar e depois enche 
a terra com gosto de sal...! Vrruuumm, 
vrrruum, sou tão rápido que ninguém 
me agarrará jamais, a não ser que tropece 
numa imagem de ontem, escondida nas 
lembranças velhas, e me esqueça 
do meu destino... 



P r a i a 
Eveline Brigham 

Fotos: José Borges 

A última vez que soube de mim, ia à boleia de 
um caminhão para a Baía das Gatas onde as 
pedras roladinhas fazem tchchch, tchchch 
quando o mar vai e vem e ele vai e vem 
sempre, nunca ouvi dizer de ele ter parado de ir 
ou que não quisesse vir... Acho até que o mar 
não é, não sei se é, mais do que um pensamen-
to de alguém tão graannnde! 
Assim como quando eu penso em ir lanchar, 
mas fico mais um bocadinho a brincar, e torno 
a pensar em ir, e torno a ficar, e penso e fico... 
é assim o mar: vai e volta, e vai e volta e assim 
um sempre... 

Não sei... se um dia o mar secar... fica só 
aquele mundão de sal, sem mar... Mas o mar 
não vai nunquinha secar, não é? 
Onde é que se punham depois os botes? E se o 
mar secasse? A minha ilha nunca que era mais 
uma ilha e depois para onde é que a gente se 
virava, quando não tivéssemos nada que fazer 
com os olhos? Sim! O que é que fazíamos 
com os olhos se não houvesse à nossa volta 
todo este mar para olhar? HÃN? 
- Serviam para a gente se continuar a afundar 
na sua maciez cor de carvão, ora essa! Serviam 
para prolongar o veludo dessa pele de se lamber 
como um gelado... Serviam de faróis para os 
CARROS dos meninos da praia, para não se 
espatifarem contra a parede difusa do nevoeiro 
da fantasia... Ou então, quando a gente se 
cansasse de tanto estar dentro do quente da luz 
deles, saíamos agarrados ao raio mais luminoso 
e ficávamos cá fora outra vez, só a olhar para 
eles... 

- Mas isso é uma bruxaria...! 
- Não, é um encantamento ! 
- Encantamento é o que as fadas fazem com as 
bonecas de pano da minha irmã! E viram 
pessoas! 
- As pessoas que não são de pano também não 
são de sonho, são de realidade ser, assim como 
os sonhos que não são de nuvem, deixam de 
ser sonho por demasiado concretos. 
- Dizes cada coisa, menina da cidade! 
- E do encantamento de se desejar ter mais e 
tanto e sempre, que suspira na alma da gente e 
dói saber que vai acabar já a seguir, quando 
saíres por aí, a conduzir o teu dragão da 
estrada... 
- Não te volto a ver, menina da cidade? 
- Só por bruxaria. 
- Bruxaria, NÃO! Encantamento! 
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Ganhe mais, 
somando liquidez e juros 

Todos os bancos têm propostas de elevada liquidez. Mas 

em algumas delas está excluída a hipótese de se movimen-

tar o dinheiro depositado, sem perder juros, quando se pre-

cisa dele. 

No Credit Lyonnais Portugal, com a nova Conta 

CREDIT FLEX, propomos-lhe uma super aplicação onde 

o seu dinheiro está sempre disponível, sem nunca 

perder a elevada rentabilidade. 

CREDIT FLEX 
REMUNERAMOS O SEU SALDO MEDIO 

MENSAL DESDE O 1.° ESCUDO 

Porque queremos que some vantagens, convidamo-lo a 

fazer esta conta connosco e comprovar que estamos 

mesmo a dar a melhor cor ao seu dinheiro. 

Para mais informações sobre a Conta CREDIT FLEX, 

dirija-se aos nossos balcões. Estamos à sua espera. 

C L 
C R E D I T LYONNAIS 
P O R T U G A L 

Rua Camilo Castelo Branco, 46 - 1000 Lisboa � Tels: 52 50 70 / 52 55 70 
Av. dos Aliados, 6 6 / 8 0 - 4000 Porto � Tels: 32 15 55 / 32 17 05 



, lugar tradicionalmen-
te saloio dos arredores 
da Lisboa antiga, não 
seguiu o exemplo de 
outros locais com as 
mesmas característi-
cas, não crescendo de-
sordenadamente em 
ruas e prédios, antes se 
deixou adormecer, 
embalada, à sombra 
do arvoredo das pratri-
arcais quintas dos se-
nhores do sítio. 

A história de Carnide é, no entanto similar à de outros locais con-
géneres da periferia lisboeta - pequenas povoações de diminuta im-
portância até ao séc. XVIII , que se viram subitamente valorizadas 
graças ao terramoto de 1755, altura em que muita gente endinheira-
da trocou o centro de Lisboa pelos arredores onde o sismo se tinha 
feito sentir com menor intensidade. 

No coração de Carnide fica o Largo da Luz, nome que lhe advém da 
igreja ali situada e que tem a sua origem numa ermida em louvor de 
N. a S.a da Luz, dada por D. João III aos frades de Cristo que ali er-
gueram o convento. E não muito longe, com acessos ainda por azi-
nhagas e calçadas, encontra-se um velho edifício, a quem a Cultura 
tanto deve, sede da centenária colectividade "Sociedade Dramática 
de Carnide" onde sempre se tentou cultivar o teatro. Ao longo dos 
tempos os grupos cénicos foram aparecendo e morrendo, deixando, 
a espaços, largos vazios de que sempre se ressentiu a própria colec-
tividade, despojada que era da sua principal actividade e razão de 
existir. Chegou a encerrar portas e a ficar à beira da extinção. 
E foi perante uma situação deste tipo que, em finais de 1959, um 
grupo de jovens, formado, entre outros, por António Bento, João 
Mota, António Sousa, Guta Santos e Teresa Miranda, todos amantes 
do teatro, se lançaram na sua recuperação, dando o arranque ao que 
viria a ser o Grupo de Teatro de Carnide. Na base estava Bento Mar-

tins, um homem entusiasta e dinâmico que, ainda hoje, e com a mes-

ma determinação e coragem, dirige toda a actividade cénica. 
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"O Lobo do Povoado", 
de Sabino de Sousa, constitui o primeiro 
trabalho de fundo do Grupo, sendo exac-
tamente com esta peça que concorre em 
1964 ao Festival do ex-SNI, obtendo o 
2° prémio do certame bem como o I o 

prémio de interpretação feminina e dois 
diplomas de honra. 
Em 1967, por razões profissionais, Bento 
Martins tem que se afastar temporaria-
mente o que implica uma paragem nas 
actividades. Mas em 1969, com o seu re-
gresso, a mesma equipa inicial reagrupa-
-se e distende-se com o aparecimento de 
novos entusiastas, retomando-se a activi-
dade a um ritmo tal que o Grupo acabou 
por se tomar num dos mais produtivos, ao 
nível de teatro de amadores, de Portugal. 

Da qualidade do Grupo de Teatro de Car-
nide dão conta os inúmeros prémios que 
tem recebido em Certames de Teatro, 
tanto em Portugal como no estrangeiro. 
Em 1990 a Câmara Municipal de Lisboa 
atribuiu-lhe a medalha de Mérito da Ci-
dade de Lisboa, Grau Prata. 

Paralelamente ao trabalho continuado 
com as peças que leva a cena, o Grupo de 
Teatro de Carnide tem realizado cursos de 
Teatro, Animação Cultural e de Técnica 
de Teatro e promovido regularmente as 
Jornadas Culturais de Carnide, que pro-
curam divulgar todas as formas de cultura 
e, em especial, o Teatro de Amadores. 

São mais de 50 as peças já representadas 
na sala do Teatro de Carnide, desde a fun-
dação do grupo. Não querendo ficar limi-
tado à sua sala e porque a cultura (neste 
caso o Teatro), deve ser acedida por to-
dos, o Grupo tem procurado levar os seus 
espectáculos a todo o país, desde Trás-os-
-Montes ao Algarve, passando pela Ma-
deira, e com algumas deslocações a Festi-
vais de Teatro no estrangeiro. 
Participou em todas as edições do Festival 
de Teatro da Intersindical, nos festivais da 
APTA, nos ciclos de Outono da Covilhã, 
no FITEI de 1983, no I I Festival de Tea-
tro Popular da Venezuela e no Festival de 
Teatro Amador de Lisboa, entre outros. 

I / / / ' / / 

SEBASTIÃO DE PORTUGAL 
OU 0 CAPITÃO DE DEUS 

de P A U ! O K I S S I 

T E A T R O D A T R I N D A D E 

TEATRO D 
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H f EKftJCO 

U P O D E T E A T 
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Artigos para Belas Aries, Lda. 
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IM1>A> 
URAIS 

UPO DE TEATRO DE CARNI 

17 d. Maio � 16 honu 

DE S A N T O ANTÓNIO 

de 

l . B . d. 

1QQO 
E A T f c O 

M i D E ENCENAÇÃO BENTO MARTINS 

TEATRO MUNICIPAL DE S. LUIZ 

21 30 tmu 
D i SI.30 mui 

r n a r d a A l 

JORNADAS 
CULTURAIS 
de 
CARNI DE 
Para comemorar os vinte anos de exis-
tência do Grupo de Teatro de Carnide, 
Bento Martins teve a ideia de organizar 
um festival. A intenção era boa, mas os 
apoios não surgiram. Somente dois anos 
depois é que o necessário suporte finan-
ceiro surgiu e o festival se realizou. 
Era para ser um evento único. No entan-
to, na sessão de encerramento, várias en-
tidades presentes pretenderam saber 
quando seria o próximo festival. 
E assim, anualmente, passaram a ser uma 
realidade as chamadas Jornadas Cultu-
rais de Carnide, embora actualmente, e 
devido ao enorme esforço que exige a 
sua organização, elas sejam bienais. 
É sua intenção mostrar o que, de quali-
dade e ao nível amador, se faz por esse 
país fora, contrariando a tendência que 
existe de os espectáculos serem feitos 
nos grandes centros e depois mostrados 
na província. 

As Jornadas Culturais de Carnide têm lu-
gar em Outubro dos anos pares e compre-
endem espectáculos de folclore, dança, 
música, teatro, colóquios, etc. que inva-
dem Carnide completamente. Os cerca de 
600 participantes distribuem-se pela sede 
do Grupo de Teatro, pelas ruas e jardins, 
por palanques montados para o efeito, os 
espectáculos de guitarra clássica e dos 
grupos corais realizam-se na Igreja da 
Luz, inúmeros recintos interiores e exteri-
ores apresentam espectáculos infantis, pa-
ra a 3a idade e para o público em geral. 
Cumpre-se assim, cabal e magnificamen-
te, o propósito que as jornadas têm em vista: 

uma cultura de todos para todos. 

L i v r a r i a B a r a t a 

Av. de Roma, 11 A 1000 Lisboa . Telefone 848 16 31 Fax 80 33 44 . Aberta de Segunda a Sábado das 9 às 23 horas 



E 
xistem em todo o Mundo Associações 
dedicadas ao estudo e divulgação do Direito 
Aéreo, Espacial e das Telecomunicações. 

Em Portugal não há qualquer Universidade ou outra 
Instituição que ensine estes novos ramos da Ciência 
Jurídica. 

Após a realização em Lisboa, no passado mês de No-
vembro, das Jornadas Iberoamericanas de Direito Ae-
ronáutico, do Espaço e da Aviação Comercial que, 
pela primeira vez, trouxeram a Portugal um conside-
rável número de eminentes e ilustres professores de 
Direito e Juristas especializados nestes novos Direi-
tos, um grupo de Advogados e Juristas portugueses, 
ligados à Aviação Comercial, Militar e às Telecomu-
nicações, decidiu conjugar esforços e fundar, em Lis-
boa, uma Associação com o fim de estudar e divulgar 
estes novos ramos do Direito em Portugal. 

Assim realizou-se a 27 de Fevereiro de 1992, na sede 
do SNPVAC, sito na Av. Almirante Gago Coutinho, 
90 - 1700 LISBOA, onde irá funcionar a sua sede 
provisória, a escritura pública de fundação da ASSO-
CIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO AÉREO E 
ESPACIAL, que pretende preencher a lacuna que 
existia e espera colher a adesão e apoio de todas as 
Entidades Públicas e Privadas relacionadas com a 
Aviação Civil e Militar e as Telecomunicações, tal 
como o entusiasmo e necessária colaboração de Pro-
fessores de Direito, Advogados, Juristas e Quadros 
Superiores das áreas de actividade acima referidas. 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
D E 

DIREITO AÉREO E ESPACIAL 
Para o pr imeiro mandato de três anos, nos termos do Art igo décimo 
quinto dos Estatutos, conforme deliberado em Assembleia Consti tu-
t iva de vinte sete de Janeiro de mi l novecentos e noventa e dois, os 
ÓRGÃOS SOCIAIS da Associação terão a seguinte composição: 

ASSEMBLEIA GERAL: 
PRESIDENTE - Dr. António Manuel Rodrigues Zincke dos Reis 
SECRETÁRIO - Dr. Raimundo Alves de Magalhães 
SECRETÁRIO - Dr. António Manuel Fernandes 

DIRECÇÃO: 
PRESIDENTE - Dr José Manuel Duarte André 
VICE-PRESIDENTE - Dr. Joaquim José Martins Primavera 
VICE-PRESIDENTE - Dr. Silvério Agost inho Alves Espínola 
VICE-PRESIDENTE - Dr. Mário Alberto dos Santos Soares Freitas 
VICE-PRESIDENTE - Dr. António Manuel Raposo Subtil 
SECRETÁRIO - Dr a . Maria Teresa Pestana Dominguez Pedro 
SECRETÁRIO - Dr. António Santos Rua 
TESOUREIRO - Dr a . Vera Maria Pinto das Neves Carneiro 
TESOUREIRO - Dr. Luis Filipe Chaveiro 

CONSELHO FISCAL: 
PRESIDENTE - Dr. José Carlos Brito Sitima 
SECRETÁRIO - Dr. Mário Alberto Miguel Rosa 
SECRETÁRIO - Dr. Mário Augusto Barbosa Ferreira Thedim 

J E T - L A G 
ou A F A D I G A D E V O A R 

Vitor Jesus 

Hoje em dia, e em pouco tempo, 
os modernos jactos levam o Homem de um 
lado para o outro do mundo. Mas no 
destino, e após algumas horas de viagem, 
dá-se conta dum fenómeno estranho, apa-
rentemente despropositado - existe uma 
sensação inexplicável de cansaço. 
E a reunião de negócios tornou-se bem mais 
difícil, à ânsia de ver coisas novas sobre-
pôs-se o apelo da cama, o enfado arrefeceu 
o entusiasmo de rever amigos e familiares, 

De início o mal foi atribuído ao atravessa-
mento de fusos horários - o ritmo biológico 
seria atraiçoado pelas diferenças horárias 
resultantes do diferente posicionamento d<> 
Sol no local de chegada.Mas deu-se conta 
que o mesmo acontecia viajando de Norte 
para Sul - a insónia, a fadiga, a falta 
de concentração, uma certa instabilidade 

e mesmo alguns distúrbios gástricos, eram 
factores comuns em qualquer dos casos. 
Começou-se então a atribuir as causas 
desses sintomas às próprias condições 
de voo - elevada altitude na cabine, pressu-
rização, baixa humidade, vibração e ruído 
dos motores, para além de factores 
subjectivos como o medo inconsciente 
de voar, falta de espaço vital, restrição dc 
movimentos e desconhecimento do meio, 
e por rim haveria que contar com a radiação 
existente no Espaço (Estratosfera). 
Os modernos aviões de longo curso voam 
muito alto, habitualmente entre os 10 e os 
12 km de altitude, lendo em vistas poupar 
quer o combustível quer o material e fugir 
ao mau tempo, que é habitual noutras 
camadas da Atmosfera. Mas, a uma tal 
altitude, a pressão exterior é de tal forma 
reduzida que se tem de criar uma atmosfera 
artificial dentro da cabine. Mesmo assim 
subsiste um diferencial de pressão (em 
relação ao nível do mar) que pode ir até aos 
2K00 m, A proporção do oxigénio no ar 
respirado é menor e há a necessidade 
de aquecer este último, já que é obtido no 
exterior onde a temperatura varia entre os 
-45°C e os -65°C. O aquecimento reduz 

ainda mais a pouca humidade que contém, 
ficando o ambiente higrometricamente 
muito pobre (entre 7"e 10°). Quanto 
às radiações, 10 horas de voo têm, no 
indivíduo, o mesmo eleito que duas 
radiografias ao tórax. 
Não admira, pois, que a bioquímica 
do organismo seja afectada. Este reage 
produzindo toxinas em excesso, que se vão 
acumulando. Se, em condições normais, 
essas toxinas são de imediato destruídas, 
neste caso não o são, dando origens 
a estados de fadiga, tanto mais acentuados 
quanto maior for a idade e a tensão 
provocada pelos factores subjectivos. 

Algumas práticas poderão ser úteis para 
uma mais rápida recuperação, nomeada-
mente restringir o tabaco e o consumo de 
bebidas alcoólicas (a I2km de altitude 
o alcoól entra no organismo em metade do 
tempo habitual), evitar comidas a que não 
se está habituado e, sobretudo, beber muita 
água.Ao chegar ao destino, convém fazer 
um pouco de exercício que acelere 
as pulsações e ajude a eliminar as toxinas 
acumuladas. 
São sugestões! Entretanto... bons voos! 
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A Passarola 

Aberto também ao jantar Encerrado ao Domingo 

Av. Gago Coutinho, 90 
Telef. 847 48 65 

Solar das Olaias 
RESTAURANTE R. Aquiles Machado 3J Telef. 80 92 79 

RESTAURANTE 
ESPECIALIDADES 

AMEMOA AMARGA 

COMIDA TÍPICA 

ALGARVIA e 
ALENTEJANA 

JANTARES 

Feijão encarnado de molhinho 
Sopa de cação 

Arroz de lingueirão 
Carapaus alimados 

Ensopado de borrego 
Pezinhos de coentrada 
Migas com entrecosto 
Cataplanas variadas 

DOCES 

Encharcada 
Bolo de requeijão 

Pudim de amêndoa 

Por encomenda: 

R. CECÍLIO de SOUSA , 11 
(entre o Píneipe Real e a Praça das Flores) 

Telef . 346 04 45 

VEADO 
JAVALI 
PERDIZ 
LEBRE 

LAMPREIA 



QUEI 
as 

Maria Helena Casanova 

Fotos / Photos: Mariano Cláudio 
e Foto Hilda 

A
maioria dos mitos, das lendas e concepções religio-
sas de toda a espécie, das manifestações populares, 
sejam elas de euforia ou consternação, são porta-
dores de uma riqueza que escapa ao olhar comum. 

Porque se é verdade que a sociedade é composta por indiví-
duos, a vida social não se reduz ao somatório das contribuições 
individuais, transparentes ao primeiro soslaio. A verdade é que 
muitos fenómenos residem na própria comunidade que os pro-
duz, sendo por isso necessário um olhar mais atento quando se 
pretende abarcá-los em toda a sua riqueza e complexidade. 
O que habitualmente designamos por "Queima das Fitas" é 
uma dessas explosões que quisemos aqui acarinhar. 
Durante séculos, a Universidade de Coimbra foi a única Uni-
versidade Portuguesa. Nela ingressavam alunos oriundos das 
mais variadas parcelas do território português e suas provín-
cias ultramarinas. Traziam consigo canções populares que, 
sob a influência da comunidade local, fizeram emergir a can-
ção "Coimbrã". Quase sempre nostálgica, exprimindo um 
sentimento de amor transformado em eterna saudade, é canta-
da em serenata pelos estudantes que. à noite, assim dedicam 
os seus poemas à mulher amada. 

F
or centuries, Coimbra University was the only Por-

tuguese university. Students coming from the differ-

ent parts of the Portuguese territory and its over-

seas possessions enrolled there, bringing with them 

popular songs, which under the influence of the local commu-

nity, gave birth to the "Fado", the song of Coimbra. Almost 

always nostalgic, expressing a feeling of love turned into eter-

nal longing, it is sung in serenades by students who, in the 

evening, dedicate their poems to the woman they love. 
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Q U E I M A 

> F I T A S 

C O I M B R A i 

T odas as festividades da 
"Queima das Fitas", 
que se desenrolam ao 
longo da Semana Aca-

démica, são fruto de hábitos, 
usos e costumes acumulados ao 
longo da História da Academia 
de Coimbra, todos eles devida-
mente prescritos no Código da 
Praxe. A Academia obedece a 
uma estratificação social hierar-
quicamente definida com base 
na antiguidade, i.e., no número 
de matrículas efectuadas na Uni-
versidade. Os principais graus 
que dela fazem parte são o Bicho 
(aluno do liceu), o Caloiro (estu-
dante matriculado pela primeira 
vez num curso superior), o Semi-
-puto (com duas matrículas na 
Universidade) o Puto (estudante 
há três anos num estabelecimen-
to de ensino superior, dos quais 
pelo menos dois na Universidade 
de Coimbra), o Quartanista, o 
Quintanista e o Veterano. Assu-
mem este último grau todos os 
alunos que tenham um número 
de inscrições superior às neces-
sárias para tirar normalmente o 
curso. Reunidos no Conselho 
dos Veteranos, delegam no Dux 

Veterarwrum (aquele que tem o 
maior número de matrículas) a 
liderança de tão respeitável Con-
selho, em que o estatuto de todos 
os seus membros é amplamente 
reconhecido pela comunidade 
coimbrã. Até cerca de 1968, o 
Bicho não podia sair à rua depois 
do Toque da Cabra, que soava 
pelas 18 horas. Se o fizesse e não 
se encontrasse protegido (por 
exemplo por uma irmã mais ve-
lha) ou debaixo de telha, arrisca-
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va-se a ser apanhado por uma 
troupe. O castigo era então ser 
rapado, tendo todos os elementos 
daquele grupo direito a cortar-lhe 
o cabelo, com um número de te-
souradas inferior em uma às que 
o chefe de troupe decidisse dar. 
Ao caloiro era reservado o direi-
to de sair até às 21 horas. Caso 
fosse surpreendido era-lhe pou-
pado o cabelo; em contrapartida 
"levava nas unhas" com uma co-
lher de pau, segundo um ritual 
que era em tudo idêntico ao ante-
rior. 

As tradições foram-se inevitavel-
mente adaptando com o decorrer 
dos tempos. Mas a passagem de 
grau é ainda hoje feita não no 
início de cada ano lectivo mas 
sim pela altura da Queima das 
Fitas. As cerimónias desta sema-
na académica começam na noite 
de Quinta para Sexta-feira com a 
Serenata Monumental. 

Sobre um altar 
ergue-se um bacio 

cheio de brasas 
dentro do qual o 

Quartanista lança 
o grelo que as 

chamas consomem 
levemente 

A população da cidade e a Aca-
demia toda trajada de negro, ten-
do por cenário a imponente Sé 
Velha, escutam em silêncio as 
guitarras em forma de coração. 

Inicialmente privilégio dos Vete-
ranos da Academia, depressa 
transformada numa reunião in-
formal das diferentes tertúlias 
dos estudantes, a Ceia dos Boé-
mios marca a noite de Sexta-fei-
ra. Ninguém melhor do que estes 
para transmitir aos novatos os 
ensinamentos, prazeres e expe-
riências acumuladas ao longo da 
estada em Coimbra. Quase sem-
pre oriundos de outras cidades, 
não sujeitos por isso ao controle 
familiar, os boémios pupulam o 
"Bota Abaixo", o "Prakistão" 
ou a "Boa Baiela", nomes de re-
públicas que se reconhecem na 
história coimbrã como verdadei-
ras "escolas de virtudes". Ergui-
das com base na camaradagem e 
na solidariedade, perpetuam tra-
dições que atribuem a cada estu-
dante, consoante o grau a que 
pertence pela Praxis, tarefas e 
responsabilidades bem definidas. 
E o Caloiro de hoje será o Quin-
tanista ou o Veterano de amanhã. 
Foram também as Repúblicas 
que nos habituaram a um sentido 
de humor, sátira e crítica social, 
aspectos indiscutivelmente mar-
cantes da expressão destes estu-
dantes. 

Depois do Sarau Académico 
- amostragem do trabalho musi-
cal, teatral e cultural desenvolvi-
do pelos estudantes das secções 
autónomas da Associação Aca-
démica - o Baile de Gala das Fa-
culdades surge, com todo o seu 
esplendor, na noite de Sábado. 
E a outra faceta do estudante de 
Coimbra que assim nos premeia 
com o seu cavalheirismo e "sa-
voir faire". 

A
. t n e festivities of 

"Queima das Fitas" 

(burning of the ribbons), 

which take place 

throughout Student Week, derive 

from the customs and uses accu-

mulated along the history of 

Coimbra's Academy and are 

duly laid down in the code of 

Praxis. 

The Academy follows a highly 

stratified social hierarchy based 

upon seniority, that is the num-

ber of years of matriculation at 

the University: "Bicho" (high 

school student), "Caloiro " (first 

year in the University), "Semi-

puto" (two years in the Univer-

sity), "Puto" (tree years of uni-

versity, with at least two in 

Coimbra), "Quartanista" (4th 

year), "Quintanista" (5th year) 

and "Veterano" (veteran). This 

last tittle is awarded to those 

who have more years of enrol-

ment than those necessary to 

obtain a degree. They form the 

Council of Veterans, under the 

leadership of the Dux Veteran-

orum (one with the most years 

of enrolment). The statute of its 

members is highly accepted by 

Coimbra's community. 

The ascend of position does not 

take place at the beginning of 

the school year, but at the time 

of the "Queima das Fitas". The 

ceremonies of the Student Week 

begin on a Thursday evening 

with the Monumental Serenata. 

The townsfolk and the students 

all dressed in black, in front of 

the Old See, listen in deep 

silence, to the heart-shaped gui-

tars. 



A Garraiada, a Venda das 
Pastas e a Verbena, repecti-

vamente no Domingo e Segun-
da-feira, antecedem o grande dia: 
na Terça, a Queima do Grelo e o 
Cortejo dos Quartanistas, en-
quanto ex libris da Queima das 
Fitas da Universidade de Coim-
bra, constituem o expoente máxi-
mo do pulsar da vida académica 
tradicional. 

Todo o estudante tem direito, se-
gundo a tradição, a uma pasta. A 
forma como era usada foi duran-
te muitos anos sinónimo do grau 
ocupado segundo a Praxis. Nem 
o Caloiro, nem o Semi-puto, ti-
nham por isso direito a dobrá-la. 
Pela altura da terceira queima -
quando o Puto ascende a Quarta-
nista - é-lhe entregue o grelo, fita 
estreita da cor do respectivo cur-
so, com que originariamente ata-
va a sua pasta. E no ano seguinte 
é ele, o Quartanista grelado, o ac-
tor principal da cerimónia da 
Queima do Grelo. Sobre um al-
tar, ergue-se um bacio cheio de 
brasas, dentro do qual o Quarta-

nista lança o grelo que as chamas 
consomem levemente. A partir 
deste momento é investido nas 
honras de Quintanista, ao mesmo 
tempo que este último passa a 
Veterano. 
O chamuscar do grelo - indica-
ção da condição de pré-finalista 
- transformou-se ao longo dos 
anos num acto simbólico, que 
anuncia já o fim do curso e da 
sua estada em Coimbra. E por es-
sa razão que o Cortejo, no final 
da Semana Académica, é para 
muitos dos seus intervenientes 
um adeus à cidade que durante 
anos os acarinhou. Os Quartanis-
tas, tendo acabado de queimar o 
grelo, exibem do alto dos carros 
alegóricos as recém-colocadas fi-
tas largas. Mas alegra-lhes saber 
que não irão ainda abandonar a 
cidade que tão calorosamente os 
recebeu. São os Quintanistas que, 
com sua imponente cartola, se 
despedem num derradeiro adeus 
da cidade de Coimbra. Para lá de 
todas as cerimónias da Queima 
das Fitas, há um sentimento que 

se exalta ruidosamente como for-
ma de celebrar um evento, ou 
afogar a angústia que a obtenção 
do canudo lhes provoca. 
Por detrás dos carros alegóricos 
cuidadosamente decorados e do 
estudante que, impelido por uma 
força cuja origem será estranha, 
executa barbaridades normal-
mente intoleráveis (enquanto to-
dos lhe sorriem), bebe e cai a um 
canto de um beco qualquer, há 
toda uma exaltação que emerge e 
que só pode ser entendida à luz 
de uma comunidade que ao lon-
go de anos perpetuou as suas tra-
dições. Porque "O estudante 
mais bêbado é aquele a quem 
mais custa deixar a cidade; aque-
le que acreditou que podia ser to-
da a vida rapaz e que só existia 
uma Estação: a Primavera de 
Coimbra". 

r he Bohemians Supper marks 

Friday evening. Initially a 

privilege of Veterans, soon it gave 

away to an informal meeting of 

different student clubs, with the 

Veterans conveying to the new-

comers, the teachings, pleasures 

and experiences of there years in 

Coimbra. Originating from other 

towns, and thus not subject to 

family supervision, the Bohemians 

inhabit clubs (also called 

Repúblicas) like "Bota Abaixo", 

"Prakistão" or "Boa Baiela". 

These Repúblicas are well known 

in Coimbra as true "Schools of 

Virtue". Based on comradeship 

and solidarity, they perpetuate 

traditions and each one carries 

out well defined tasks, based upon 

one's seniority. And today's 

"Caloiro" will become to-

morrow's "Veterano". 

On Saturday night, after the 

Academy concert — a sample of 

the musical, cultural and theatri-

cal work carried out by the stu-

dents in the autonomous sections 

of the "Associação Académica de 

Coimbra" — comes the Gala Ball 

of the Colleges, in all it splendour. 

This is the other aspect of the stu-

dent of Coimbra who shows us his 

chivalry and " savoirfaire". 

The bullock-fight and the fair sale 

of folders on Sunday and Mon-

day, precede the great day. On 

Tuesday the burning of the rib-

bons and the Procession of the 

"Quartanistas" constitute the ex-

-libris of Coimbra University's 

Queima das Fitas. 

Every student gets, according to 

tradition, a folder. By the third 

"Queima", when the "Puto" 

becomes "Quartanista", he is 

given a narrow ribbon with the 

colours of his faculty with which 

to bind his folder. The next year, 

he is the main actor of the cere-

mony of the burning of the rib-

bons: on an altar, there is a 

chamber-pot full of embers where 

the "Quartanista" tosses his rib-

bon, which the flames burn gently. 

He is now invested as a "Quinta-

nista", who, in his turn, becomes 

a "Veterano". 

The slightly burned ribbon, show-

ing the student's condition of pre-

finalist, has become along the 

years a symbolic act which 

announces the end of the studies 

and of the stay in Coimbra. That 

is why the parade, at the end of 

the student week, is for many a 

good-bye to the town that always 

cherished them. 

After burning the ribbons, the 

fourth-year students, exhibit their 

new large ribbons from atop the 

floats, knowing that they will not 

yet leave the town, that welcomed 

them so heartily. The fifth year stu-

dents, in this imposing top-hats, 

bid their final good-bye to Coim-

bra. Behind the ceremonies there 

is a feeling of celebrating an event 

or drowning one's anguishes for 

the obtainment of a diploma. 

Behind the carefully decorated 

floats and the student, driven by a 

strange force, who performs acts, 

which would be intolerable under 

normal circumstances, between 

smiles of complicity, gets drunk 

and falls down in some alley, 

there is an exaltation, which 

emerges and can only be under-

stood in a community, that 

through the years perpetuated its 

traditions. Because "The most 

drunken student is the saddest, to 

whom it hurts most to leave his 

"town ", who thought that he 

would forever be a boy and that 

there was only one season — 

Coimbra's Spring". 
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Por / by: 

Dr. António Arnaud 

M
iguel Torga é o nome literário 
do médico Adolfo Correia Ro-
cha, nascido em S. Martinho de 
Anta, Trás-os-Montes, em 12 

de Agosto de 1907 e radicado em 
Coimbra há 50 anos. A simbologia do 
nome (Miguel, nome ibérico, e Torga, 
planta silvestre de Portugal) traduz 
uma profunda opção telúrica. "Filho, 
neto, bisneto e tetraneto de obscuros 
cavadores, carreiros e almocreves", 
como ele próprio se definiu, ficou 
sempre com o "selo de origem im-
presso no barro da carne". 
Foram as fragatas nativas, o povo 
que nelas moureja e o negrilho da sua 
aldeia - a sua árvore totémica - que 
lhe ensinaram a descobrir o "plasma 
matricial da pátria". Não há escritor 
Português mais identificado com a 
terra-mãe, entendida como realidade 
física e moral, que melhor tenha com-
preendido esta "nesga de terra debru-
ada de mar". O seu Diário, obra mo-
numental, constituída por 15 volu-
mes, é um verdadeiro roteiro geognó-
sico da Pátria, definida pelo escritor 
como "memória e acção". 
Mas se Torga é hoje unanimemente 
considerado a "consciência moral de 
Nação" e se as personagens dos seus 
livros são arrancados ao húmus lusita-
no, elas assumem um carácter univer-
sal, porque são figuras serenas e em-
blemáticas que se movimentam no 
largo círculo onde se desenrola o dra-
ma do homem sobre a terra e o misté-
rio indecifrável da vida. "O universal 
é o local sem paredes", escreveu o 
poeta. Por isso as suas obras, traduzi-
das em várias línguas, são hoje lidas 
nos cinco continentes e constituem 
património da humanidade. 

Escritor polígrafo, essencialmente poe-
ta, mesmo quando escreve em prosa, 
fecundo como uma primavera mítica, 
"toda a sua obra é a expressão coesa, 
embora multifacetada de um indivíduo 
bem definido, de nítidos contornos e 
límpidos intuitos, veemente, vibrante, 
enternecido pelas criaturas, revoltado 
perante o Criador", no dizer do Profes-
sor Jacinto Prado Coelho. O seu estilo 
sóbrio e dúctil, viril e doce, tem o rit-
mo biológico da epopeia, o ritmo tenso 
da vida. A sua escrita ressuma humani-
dade por todos os interstícios da pala-
vra, até mesmo quando desaperta o nó 
das suas angústias: "transfiguro o 
meu pranto e sou poeta / Começa a 
noite em mim quando amanhece o 
dia". "Desespero humanista" lhe cha-
mou Eduardo Lourenço; esperança 
lúcida, direi eu, porque o poeta acredi-
ta que o povo acabará por vir à "tona 
da história" e, sobretudo, porque sabe 
que "a esperança tem sempre tempo". 
Torga estreou-se na literatura em 1928 
com o livro de poemas ANSIEDADE, 
cujo título premonitório havia de mar-
car toda a sua vida. Publicou mais de 50 
obras, incluindo os 15 volumes do 
DIÁRIO, de poesia, contos, romance, 
ensaio, e teatro. Se fosse possível desta-
car meia dúzia dos seus livros, indicaria 
"O Outro livro de Job" e "Orfeu Rebel-
de" (poesia), "A Criação do Mundo" 
(romance autobiográfico), "Contos da 
Montanha" e "Novos Contos da Mon-
tanha" (contos) e 'Terra Firma" (teatro). 
É o escritor português mais galardoado: 
Prémio Camões e Prémio Vida Literária 
(os dois maiores prémios portugueses), 
Prémio Internacional e Poesia de 
Knock-Heist (Bélgica) e Prémio Mon-
taigne (França), entre outros. Há actual-
mente um movimento nacional e inter-
nacional para lhe ser concedido o Pré-
mio Nobel. Torga bem merece essa dis-
tinção. Por ele e pela língua portuguesa, 
de que é Mestre exemplar. 
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iguel Torga is the pen name of 

doctor Adolfo Correia Rocha, born 

in S. Martinho de Anta, Trás-os-

-Montes, on August 12th 1907 and 

settled in Coimbra 50 years ago. 

The symbology of the name (Miguel, an 

Iberian name, and Torga, a Portuguese 

heather type wild plant) stands for a deep 

telluric option - "Son, grandson, great 

grandson and great-great grandson of 

obscure diggers, carters and mule-drivers ", 

as he defines himself, he was forever 

marked with "the seal of origin in the clay 

of his flesh ". 

They were the native frigates, the people who 

toil in them, his village poplar — his totem 

tree — which led him to the discovery of "the 

matrical plasma of Fatherland". No Portu-

guese writer is more identified with his moth-

erland, taken as a physical and moral reality, 

who has understood better "this strip of land 

hemmed by the sea ". His Diary, a monumen-

tal work of 15 volumes, is a truly geognosyc 

guide-book of the Fatherland, defined by the 

author as "memory and action ". 

But if Torga is today unanimously considered 

"the moral conscience of the Nation " and his 

characters are pulled from the Lusitanian 

humus, they assume an universal character 

because they represent serene and emble-

matic figures, who move about in the large 

the "surface of history" and, above all, 

because circle where man's drama on earth 

and life's intricate mystery is played. "The 

universal is a place without walls ", wrote the 

poet. That is why his works, translated into 

several languages, are read today in the 5 

continents and constitute mankind's heritage. 

A polygraphic writer, essentially a poet, even 

when writing prose, prolific as a mythical 

Spring, "his whole work is a cohesive expres-

sion, although multifaceted, of a well-defined 

individual, of distinct outlines and clear 

intents, passionate, vibrant, moved by the 

creatures, revolted against the Creator" in 

the words of Professor Jacinto Prado Coelho. 

His sober and ductile style, virile and sweet, 

has the biological rhythm of an epic, the terse 

rhythm of life. His writings exceed humanity 

in all the interstices of the words, even when 

he loosens the knot of his anguishes. 

"Humanist despair", called it Eduardo 

Lourenço, lucid hope, I would say, because 

the poet believes that the people will come to 

he knows that "there is always time for 

hope". Torga wrote his maiden work in 1928, 

a book of poetry called "Anxiety ", whose pre-

monitory title would mark his whole life. He 

published more than 50 works, including the 

15 volume Diary, of poetry, short stories, nov-

els, essays and plays. If one could point out 

half a dozen books, I would choose "The 

Other Book of Job" and "Rebel Orpheus" 

(poetry), "The Creation of the World" (auto-

biographical novel), "Mountain Tales" and 

"New Mountain Tales" (short stories) and 

"Firm Earth" (play). 

He is the Portuguese Writer with most 

awards: Camoens Prize, Lifetime Literary 

Award (the highest Portuguese awards), 

Knock-Heist (Belgium), International Prize 

and Poetry Montaigne Award (France), 

among others. There well is today a national 

and international movement to award him the 

Nobel Prize. Torga ell deserves this distinc-

tion. For him and for the Portuguese lan-

guage, of which he is a Master. 

Hi 
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The psyche's Psychoanalysis1 

Maria Helena Casanova 

ue vivemos numa sociedade 
de consumo é um dado ad-
quirido por todos. Mas talvez 
poucos de nós já se tenham 
questionado sobre o que este 
facto realmente significa. 

Eles são, inegavelmente, portadores de sig-
nificações sociais, portadores de uma dada 
hierarquia cultural e social. 

Exemplo evidente do que aqui se afirma é o 
que nos habituámos a designar por Moda; 

Quais as razões que nos le-
vam à compra desenfreada 
dos produtos que, de forma 
tão inteligente e subtil, os pu-
blicitários nos propõem? Será 
verdadeira a hipótese empiris-
ta que atribui aos objectos um 
estatuto funcional, entenden-
do que estes visam, antes de 
mais, satisfazer as necessida-
des do Homem na relação 
que este estabelece com o 
meio circundante? 
Parece-me que não! Sob a sua 
evidência concreta, as neces-
sidades e funções descrevem 
apenas um discurso manifesto 
dos objectos, perante o qual o 
discurso social, largamente 
inconsciente, aparece como 
fundamental na sociedade de 
consumo. Por detrás da com-
pra, é sempre a marca do 
prestígio e distinção hierár-
quica que se deve ler na esco-
lha, acumulação e manipula-
ção dos objectos que consu-
mimos. E, à medida que estes 
se multiplicam e diferenciam, 
não é a relação com as neces-
sidades (básicas) mas sim o 
valor de troca simbólico, de 
prestação social, de discrimi-
nação entre classes, que ex-
plica a lógica do consumo. 

Não é verdade que alguns ob-
jectos conotam a pertença so-
cial e que outros traduzem um 
nível de aspirações? 

impondo normas de renovação acelerada a 
sectores tão diversos como o dos electrodo-
mésticos, automóveis e vestuário, quase nos 
leva a confundir duas variáveis completa-
mente distintas: o desgaste real inscrito na 
estrutura material dos objectos e a sua ob-
solescência. 

Não deixamos de usar uma camisa ou po-
mos de parte a batedeira tradicional porque 
a primeira debotou ou a segunda deixou de 
funcionar. 

Com efeito, a Moda não reflecte uma necessi-
dade natural de mudança; o 
prazer de mudar de vestuário e 
de objectos traduz (ainda que 
insconscientemente) constran-
gimentos de diferenciação e de 
prestígio. E tal só é visível nas 
sociedades com mobilidade 
social, onde a pertença a um 
determinado estrato se encon-
tra "associada" a um leque 
mais ou menos variado de ob-
jectos. Poderia pensar-se que, 
pela sua materialidade, estes 
teriam, primariamente, a fun-
ção de durar. Mas este princí-
pio só se aplica às sociedades 
tradicionais onde, sobretudo, 
o cenário hereditário atesta a 
realização social. 
Nas sociedades de consumo 
esta função de inércia dos ob-
jectos é contrariada por outra: 
à medida que se sobe na es-
cala social, os objectos multi-
plicam-se, diversificam-se e 
renovam-se sob o estigma do 
consumo ostentatório impos-
to pela moda e pelo prestígio 
que esta comporta. 

Pensa-se que o carácter efé-
mero da moda e o facto dos 
objectos serem revogáveis 
bastaria para criar a igualdade 
de todos no acesso aos bens 
de consumo. Isto é, evidente-
mente, falso: 

a moda, tal como a sociedade 
de consumo, fala a todos para 
melhor colocar cada um no 
seu devido lugar. 
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V ejamos um outro exemplo do consumis-
mo: o gosto pelo antigo. Pode fazer-se, so-

bre a posse de um psiché do séc. XVI I I , toda uma 
psicologia ou até mesmo psicanálise (!) : a mística 

do passado, o retorno às origens, a densidade 
simbólica que ele transporta. Talvez seja esta a razão 

porque o elogiamos ao encontrá-lo, como adorno, 
naquele salão tão "magnificamente" decorado. Ao 

proprietário caberiam pequenos reparos que 
evidenciassem a pátine, a inegável riqueza de tão 

singular objecto; provavelmente uma referência ao 
antiquário, cuja legitimidade não ousamos pôr 
em causa. A atestá-lo, o preço pago pela graça 

hereditária que o psiché transporta. 
Na verdade, e 

salvo honrosas 
excepções 
(aqui não 

esquecidas), o 
gosto pelo 

antigo é 
característico 
do desejo in-

sofismável de 
consagrar, 

por meio de 
objectos 
tornados 

simbólicos, 
uma posição 

social privile-
giada. Quase 

sempre 
apanágio dos 

estratos 
superiores, 

constitui uma 
forma de, na 
sociedade de 

consumo, o 

êxito social buscar a sua legitimidade e heredi-
tariedade - uma espécie de cariz nobre. 

Peças de uma máquina de movimento imparável, 
não temos tempo para reconhecer que é somente 

quando os objectos se autonomizam, quando 
assumem o carácter de signos que marcam a 

diferenciação social, que podemos realmente falar 
em sociedade de consumo. E essa, sim, constitui a 
verdadeira razão porque tantos objectos, dos mais 
úteis aos mais inúteis, fazem parte do nosso patri-

mónio individual, familiar ou até mesmo colectivo. 

* Grande espelho,móvel em torno do seu suporte 
que assenta no chão. 

Consumo.. .Consumo.. .Consumo! 

T y í 7"e all probably know that we live in a consumer society. But maybe a 

f j few of us wonder what this really means. 

What compels us to continually buy products that are advertised in such a subtle 

and intelligent manner? 

The acquisition of all type of objects is largely due to unconscious social 

reasons, which are fundamental in our consumer society. As these products 

multiply and differ, is basically the symbolic exchange value of a social nature 

and class distinctions, which explains consumer logic. They undeniably bear a 

social significance and imply a certain cultural and social status. 

An evident example of this, is what we commonly call Fashion: In fact, it does 

not reflect a natural need for change; The need to get new clothing and objects 

implies (even unconsciously) pressures of differentiation and prestige, and this is 

only to be seen in societies with social mobility, where belonging to a certain 

level of society is "associated" with a more or less varied range of objects: As 

we rise in the 

social scale, 

objects are 

multiplied, 

diversified and 

renewed under 

the stigma of 

ostentatious 

consumption, 

imposed by 

Fashion and the 

prestige it 

affords. Let us 

look at another 

example of 

consumerism: the 

taste for the old. 

One can create 

over possession 

of an XVIIIth 

century dressing 

table, a whole 

psychology or 

even a psycho-

analysis (!) : the 

mystique of the 

past, the return to one's origin, the symbolic density it implies. But, in truth, 

with honourable exceptions (not forgotten here) the taste for the old is charac-

teristic of the simple desire to consecrate a privileged social position by means of 

objects which have become symbolic. Almost always a perquisite of the higher 

levels of society, it is a way of social success seeking legitimacy and hereditary 

succession in a consumer society - a sort of noble countenance. Parts of a 

continually running machine we have no time to recognize that it is only when 

objects become autonomous, when they assume the character of signs that mark 

social differences, that we can really talk of a consumer society. And that is the 

real reason why so many objects, from the most useful to the most useless, are 

part of our individual, family or even collective patrimony. 

* Rotatable mirror, standing on the floor 
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Consumption... Consumption... Consumption! 

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

av. estados unidos da américa, 51 c � 1700 lisboa Portugal � telfs. 01.89 48 18 - 01.89 48 71 - fax 01.89 48 43 
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CONTACTE-NOS PELO TELEFONE 4910120 

� Gráficos � Tabelas � Organigramas � 
Brochuras � Catálogos � Originais para 
reprografia � Provas em papel a laser 
ou a cores � Reprodução de slides � 
Inserção de fundos com utilização de 
scanner a cores � Transparências para 
retroprojecção a cores � Slides 35mm a 
partir de programas como: Corel Draw, 
Harvard graphics, PC Paintbrush, 
Lotus 123 e muitos outros 
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MISCE... i^ikik 

A ctividades de animação e culturais variadas, 
essencialmente no campo das artes plásticas, 

congressos sobre conservação e recuperação do 
Património, o Canto Alentejano, uma mostra de 
Artesanato, vários espectáculos de Música Sacra, 
Clássica, Ligeira, Teatro, Bailado e Folclore, são 
partes integrantes de um certame que, ano após 
ano, com o apoio de várias entidades, públicas e 
privadas, visa essencialmente a divulgação de 
Monsaraz, dando a conhecer as potencialidades 
turísticas e culturais da região. Os seus vários sé-
culos de História, a Arquitectura característica, a 
preservação ao nível dos usos e costumes, justifi-
cam bem esta iniciativa que escolheu este ano, co-
mo cartaz de apresentação, "O Bom e o Mau Juiz". 
Este fresco ornamenta uma das paredes de uma ca-
sa gótica de Monsaraz, datada do séc. XV. A anti-
ga prisão, hoje transformada em museu, representa 
uma alegoria à justiça, onde se apresenta o Bom 
Juiz, coroado por anjos, e o Mau Juiz, de face du-
pla, segurando uma vara partida. 

M O N S A R A Z - a n o p e n m u s e u m 

The good judge, crowned by angels, and the bad 
judge, with two faces and holding a broken rod, 
are represented at the former Monsaraz prison, 
today a museum. 
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Antiga prisão em Monsaraz / Old prison 
Fresco / Fresco 



TÍnír MISCE... ikikik 

SOPA RICA DE MUNICÍPIO A VALE DO SORRAIA 

José Labaredas 

T ome-se um Concelho de bom tamanho, com dimensão nunca inferior 
a mil e cem quilómetros quadrados de superfície. 

Amanhe-se, extirpando-lhe as enxúndias e todas as excrecências, quais se diz 
serem como a erva daninha em campo ondulante de seara de dourado pão e 
desprezem-se; poderiam deitar mau gosto ao cozinhado. 
Povoe-se de gente lhana e louçã com o quantum satis do que é normalmente 
a condição do espírito humano: dignidade e orgulho (mas que este não 
sobrepuje os limites que devem ter todas as coisas boas, simples e gratuitas). 
Junte-se-lhe, em proporções exactas, os seguintes ingredientes: 

De firmeza, 4 arráteis 
Um alqueire de verticalidade 
De amor pela labuta, duas mãos cheias 
Um bom punhado de generosidade em grão e 
Espírito solidário à vontade 

Misturam-se bem todos os ingredientes de molde a formar uma massa 
homogénea e coesa que se deixa repousar para que levede bem. 
Enquanto o preparado repousa, saia-se campos fora por uma manhã de Abril, 
leda e soalheira, e colham-se, das papoilas mais rubras, um ramalhete viçoso; 
quando se chegue a um velho sobreiral, procure-se a clareira mais chã e solar 
e nela se colham 12 pés de alecrim. 

Após, descanse-se um pouco por sobre o leito de folhas outonal das terras da 
charneca. 
Antes que a primeira estrela apareça no horizonte, regresse-se, fronte erguida, 
e recolha-se um pouco de húmus na terra pujante da Lezíria. 
Vertam-se então estes elementos por sobre o preparado. 
Depois deixe-se apurar... apurar lentamente, em brando lume de paus de 
azinho, não devendo esta operação durar menos de oitocentos anos. 
Rectificam-se, por fim, os temperos de húmus e generosidade e serve-se, bem 
quente, repartido em quinhões por todos os Munícipes, equitativamente. 

A CHAMINÉ ALGARVIA 
"Quantos dias quer de chaminé?" 

Esta costumava ser a pergunta que o mestre pedreiro 
algarvio fazia ao proprietário da casa para a qual se 
destinava a chaminé a construir. 
Na verdade o valor da chaminé, que se tornou um 
símbolo da Região Algarvia, media-se pelo tempo 
que a mesma demorava a fazer. Quanto mais delica-
da e difícil era a sua elaboração, mais dispendiosa se 
tornava. 
É por isso que as chaminés algarvias tomam as for-
mas mais variadas, desde as que apresentam simples 
ranhuras às que ostentam complicados e belos rendi-
lhados e ainda às que representam miniaturas de tor-
res de relógio ou de casas. 

Cilíndricas ou prismáticas, as chaminés algarvias ul-
trapassam a sua função de uso e representam, antes 
de mais. um papel ornamental. 
Prova disso era a presença frequente, nas casas de 
campo, de duas chaminés. Uma delas estava na cha-
mada "casa do fomo". onde havia a fornalha, o forno 
e sendo onde se costumava comer. A outra, a rendi-
lhada, aparecia na cozinha, que só se utilizava por 
testas ou quando havia visitas. 

Aliás há quem considere a chaminé rendilhada como 
uma adulteração de um outro tipo de chaminé - a de 
balão, atribuindo a utilização desta chaminé, sem os 
panos que envolvem a lanterna de fumos, de modo a 
deixar à vista a grelhagem de elementos cerâmicos, à 
tendência do Algarvio para criar motivos ornamen-
tais. 

O ar de minaretes destas chaminés deixa transpare-
cer toda uma influência do gosto árabe. Não que os 
árabes utilizassem chaminés, nem que as tivessem 
construido aquando da sua presença na região (já 
que elas só aparecem séculos depois), mas parece ter 
havido .uma influência mourisca no sul do país. no 
que respeita a elementos arquitectónicos e orna-
mentais. 

A cor predominante da chaminé algarvia é o branco 
da cal. No entanto algumas chaminés apresentam 
motivos coloridos, sobretudo ocres e azuis. 

Hoje em dia, nas construções recentes, aparecem as 
chaminés feitas em série, que nada têm a ver com as 
autênticas peças de arte que constituem as antigas. 
Elas são, de facto, únicas, valendo a pena percorrer a 
região para observar estas belas peças. 

THE CHIMNEYS OF ALGARVE 

Are indeed unique pieces of fine architecture making 
it worthwhile to cross the region in order to see them. 



Uma 

Península Ibérica 

totalmente segura 

M A P F R E 
M A P F R E S E G U R O S G E N E R A L E S 

COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

AGÊNCIA GERAL EM PORTUGAL 

AUTOMÓVEIS - TRANSPORTES 
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ACIDENTES - INCÊNDIO 
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- Fax: 355 44 92 



AAODK 1 / 

|ue 

"Miai 

Anos 60 : A Mini-Saia 

M 

"A MODA (EM PORTUGAL) 
- RETROSPECTIVA K EVOLUÇÃO" 

Anos 60 : A Mini-Saia 

Em André Courréges modificou 
totalmente a silhueta feminina com a 
criação de um traje prático, desportivo, 
que terminava um palmo acima do joe-
lho e cujo rigor de corte possuía um ca-
rácter geométrico. A aparição da mini-
-saia. como foi baptizada, teve um su-
cesso imediato e duradouro por vir ao 
encontro dos desejos de uma clientela 
recentemente aparecida: a juventude. 
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PRODUÇÃO / PRODUCTION: Manuel d'Assis 
PRODUÇÃO DO SHOW / SHOW PRODUCTION: E.D.M. Alcântara Moda / IBSM 
FOTOGRAFIA / PHOTOS: Paulete Matos 

MANEQUINS / MODELS: 1-Sónia � 2-Patrícia Rodrigues � 3-Carla 
ESTILISTA / STYLIST: 1-Helena Saldanha � 2-Filomena Palhas � 3-Isabel Sabino 
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Vinte e oito estilistas (quinze portugueses e treze franceses ). contribuíram com as suas criações para que. pela 
primeira vez, uma apresentação deste tipo tivesse lugar em Portugal, li sempre bom verificar que a moda. ao 
contrário do que alguns pretendem fazer crer. não é propriedade nem se encontra completamente enfeudada a 
áreas de influência cm que o mais importante é a promoção pessoal, por negação da demonstração cabal das ca-
pacidades, individuais ou colectivas, de criatividade e qualidade. 
E dando ênfase ao que escrev emos, que passamos a apresentar três das criações daquela mostra, que decorreu 
no [nstituto-Franco-Português cm Lisboa, no pretérito mês de Abril 
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Twenty eight fashion designers ( fifteen Portuguese and thirteen French), contributed with their creations for 
the very first presentation of this type in Portugal. It is always gratifying to see that fashion, contrary to what 
some pretend to make us believe, does not belong nor is completely submitted to areas of influence, where per-
sonal promotion is the most important factor as opposed to individual or collective capacities of creativity and 
quality. 
Emphasizing this, here are three creations from that presentation, which took place last April, at the Franco— 
Portuguese institute in Lisbon. 
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Em 1989, a Câmara Municipal de 
Oeiras acolheu, entusiasticamente, 
a ideia ,trazida pelo CPAA, da cri-
ação, no Concelho, do Museu do 
Automóvel Antigo. 
O novo museu, inaugurado em Ju-
nho de 1990, assume a característi-
ca de museu vivo e há-de dar ori-
gem, num futuro breve e em insta-
lações definitivas, ao Museu do Au-
tomóvel Antigo e do Transporte. 

Nas instalações provisórias têm es-
tado patentes ao público exposições 
temporárias, com uma média de 30 
exemplares de automóveis e motos 
amavelmente cedidos pelos colec-
cionadores e sócios do CPAA. 

Nelas, também, se têm realizado' 
outras manifestações, com desta-
que para a "Automobilia", uma fei-
ra de trocas de brinquedos, peças 
de automóveis antigos, cartazes 
alusivos, etc. 
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CÂMARA MUNICIPAL 

DE OEIRAS 

was opened in June 1990, in Oeiras, a living 
museum that in the near future will give birth to 
the Museum of Antique Cars and Transportation. 

These temporary installations have held 
short exhibitions with an average of 30 
automobile and motorcycle models, 
kindly supplied by collectors and mem-
bers of CPAA (Antique Car Club). 
There have been other events, notably 
"Automobilia" - an exchange fair of 
toys, antique car spares, posters, etc. 
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ANO DE FABRICO 1948 
PAIS DE ORIGEM U.S.A. 
CILINDRADA 
CILINDROS 12 
VELOCIDADE M A X . 150 Km/h 

ANO DE FABRICO 
PAIS DE ORIGEM 
CILINDRADA 
CILINDROS 
VELOCIDADE MAX. 

1948 

INGLATERRA 

6 

150 Km/h 

%4JÍJ!«Lf 
mm \ 
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o pequeno 

^�erto dia... 
um pequeno príncipe... 
viu um rato... 
Que era um ratinho muito grande.. 
E quando o príncipe o ouviu rugir.. 
assustou-se... muito. 
E ao assustar-se muito... 
assustou-se muito. 
E quando se assustou muito... 
assustou-se mesmo... 
muito... 

Príncipe 
João Olavo 

E quando viu que se tinha assustado muito... 
ele (o principezinho) assustou-se ainda mais... 
muito mais... 
e ainda mais; 
mas tantos mais que, quando se apercebeu... 
assustou-se mais ainda. 
O pequeno príncipe, ao ver que se tinha assustado muito, mais, muito mais... 
correu para a mãe a contar-lhe que se tinha assustado muito, mais, muito mais. 
A rainha, ao ouvir a história toda, assustou-se muito também e, depois de 
assustar-se muito, foi logo a correr para o hospital para fazer uns, 
ou alguns, ou muitos, ou bastantes (ao critério do leitor) 
testes ao sangue, à urina, à cabeça, e tudo isto 
para saber se o pequeno príncipe 
tinha arranjado algum 
problema 

devido ao susto grande, 
muito grande, pregado pelo rato, 

que, pelos vistos, era um ratão, e isto 
supõe-se (que o rato era um ratão) por causa do 

susto que o príncipe e a rainha apanharam. 

Os resultados dos testes foram negativos... 
A preocupação da mãe do príncipe foi em vão... 

CONCLUSÃO: Quando virem um rato verifiquem se o tamanho do rato vale 
um susto tão grande como o que levou o principezinho... 
E as rainhas, quando ouvirem uma história destas, perguntem 
primeiro ao principezinho se o tamanho do rato foi ractificado. 

60 
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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. 

F D A C 
Em qualquer espaço. Em qualquer tempo. 

FT1AC - Norte 
693145 

FflAC - Beiras 
491242 

FnAC - Centro 
'3635106 

FDAC-Sul 
PORTIMÃO .24373 

FnAC - Ilhas 
f26628 

FnAC - Madeira 
47879 



Para a minha alma 

eu queria uma torre como esta, 

assim alta, 

assim de névoa acompanhando o rio. 

Jorge de Sena 
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Porque saiu toda esta gente de casa e de si 

e caminha agora sem nome e sem finalidade, 

por todas as horas da noite, saudando-se e tocando-se. 

(...) Que ritual, ignorantes de livros, cumprem eles, 

que ternura solidária o seu corpo celebra? 

Manuel António Pina 

M--

Imenso penedo, fendido em ruas e vielas, 

esculpido em obscuras habitações grávidas de gente. 

Enormous rock, fissured into streets and alleys, 

sculptured into obscure habitations pregnant with people. 

Teixeira de Pascoaes 



Agustina Bessa Luís 

Cet arôme que l'on associe volontiers à des grumeaux de terre noire 

et de vase fluviale, à des lambeaux de brumes matinales. 

This smell wich one freely links with clods of black earth and fluvial mud, 

with shreds of morning mists. 

Mário Cláudio 



C'est cette lumière que j'aimerais avoir dans les yeux quand je mourrai. 

This is the light I would wish to have in my eyes, when I am dying. 

Eugénio de Andrade 

A R E S T A 96.01 
1" Página - Escultura em papel policromado de José de Guimarães, 1983; foto de Ludwig Wagner. 
2

s

 Página � Tapeçaria de Guilherme Camarinha; lotos de João Menéres e Almeida d'Eça (mesa); 

Júlio Resende, foto da Fundação Eng. António de Almeida, fragmento do painel Ribeira Negra, 1986. 

3* Página - Desenho a carvão de Helena Abreu, 1985; fotos de João Menéres; cartaz de João Nunes, 1992. 

4« Página - Acrílico s/tela de Abreu Pessegueiro, 1990; fotos de João Menéres e Aresta (Pérgola). 

Traduções: francês. Michel Chandeigne(EA) e Pierre Léglise-Costa (MC); inglês, Michael Gordon Lloyd. 
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Associação Portuguesa 
do Cão Perdigueiro 
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Velho Perdigueiro Peninsular, ascendente 
directo do Pointer - Gravura - séc. XVIII 

The old Iberian Pointer - Picture - XV// / century 

0
Perdigueiro Português, ou cão de 
parar, remonta as suas origens aos 
cães perdigueiros que existiam no 
extremo ocidental da Península 
Ibérica - Galiza, Norte e centro de 

Portugal. 

E muito apreciado pelos caçadores devido à 
capacidade que possui de parar as presas 
através de um estado de "mútua hipnotiza-
ção", que permite ao caçador aproximar-se 
da peça de caça e capturá-la. 
Criado principalmente nos canis reais da no-
breza e do clero, desde sempre foi utilizado 
na caça às aves em Portugal. Representa, ho-
je, os vestígios do cão de altanaria do séc. X I 
e XII . A partir do séc. X f f l ficou conhecido 
por Podengo de Mostra, nome por que ainda 
hoje é conhecido em Espanha. No séc. XVI 
era comum o seu uso pelas classes mais bai-
xas, as quais eram obrigadas, pela força da 
fome, a recorrer aos dotes de caçador deste 
animal, o que não agradava aos senhores no-
bres proprietários. Foi no "Regimento das 
Coutadas de Lisboa e seu termo", no reinado 
de D. Sebastião, que surgiu pela primeira vez 
o termo "Perdigueiro" associado a estes cães. 

Ali eram severamente punidos os possuido-
res não autorizados de perdigueiros, o que 
indicia a sua eficácia na caça. Consta que te-
rá chegado, nesta época, ao Japão, a bordo 
da primeira nau rumo ao Extremo Oriente. 
O período compreendido entre o séc. XVII e 
XIX é caracterizado por um desinteresse por 
esta raça, o que leva à destruição e abastarda-
mento destes animais. 

Foi o isolamento do Nordeste Transmontano 
que manteve a raça pura e permitiu a feitura 
de um longo trabalho de investigação que 
dura até aos nossos dias. 
Elabora-se o I o Estalão Morfológico da raça 
em 1931, cria-se uma base de trabalho e, em 
1984, surge a Associação do Perdigueiro 
Português (APP), primeiro organismo de 
uma raça autóctone a surgir no panorama 
nacional. 
Foi o esforço de vários criadores em conjun-
to com a Associação que, nos dias de hoje, 
tornou o Perdigueiro no cão preferido do ca-
çador português, bem como no pólo de 
atenção da imprensa especializada, dos ca-
çadores e outros interessados estrangeiros, 
nomeadamente dos espanhóis, franceses e 
italianos. 

THE 

PORTUGUESE 

POINTER 

r he Portuguese Pointer, or stopping 

dog, dates from the pointers from the 

western tip of the Iberian Peninsula 

Galicia, North and Center of Portugal. 

It is very dear to the hunters because of its 

ability to stop the catch through a state of 

"mutual hypnotism " that gives the hunter 

the chance to go near the catch and 

capture it. 

Mainly bred in the kennels of the clergy 

and nobility, it has always been used in 

Portugal to hunt birds. Since the XIII 

century it was known as "Podengo de 

Mostra ". In the XVI century the lower 

classes, driven by hunger, used its hunting 

skills, to the dismay of the noblemen. 
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-
� n the period between the 

m XVII th and XIX th century 

m there was a certain neglect 

m of this breed, that almost 

M led to its destruction and 

degeneration. It was only due to the 

isolation of Northeastern Portugal 

kept the breed pure and enabled a 

deep research that lasts to these 

days. 1984 sees the birth of the first 

society to protect this breed, the APP 

(Portuguese Pointer Society). The 

common effort of the Society and 

breeders has made it possible to re-

-establish the "Perdigueiro " as a 

favourite of the Portuguese hunters 

and drawn its attention abroad. 

The Portuguese Pointer is a medium 

sized, robust dog. Usually, it has a 

yellowish chamois coloured, short 

and straight hair, with an amputated 

tail. It is a mild, persevering and 

highly gifted hunting dog 

Parada à codomiz 

Pointing the quail 

0
Perdigueiro Português é um cão 
de tamanho médio, estrutura 
sólida e compleição robusta. 
O pêlo é curto e liso, predomi-
nantemente amarelo-camurça, 
embora possa ter outras cores. 

A cabeça é volumosa mas pro-
porcionada com o resto do corpo, o foci-
nho é mais curto que o comprimento do 
crânio, as orelhas são triangulares, planas 
e de inserção alta, pendentes e de com-
primento médio, os olhos são escuros e 
expressivos, deixando adivinhar o seu 
temperamento "brincalhão", e as ventas 
são amplas. O dorso curto e largo e o 
peito alto e também largo conferem-lhe o 
aspecto robusto característico deste cão, 
que normalmente apresenta a cauda am-
putada. E muito meigo, persistente e ex-
tremamente dotado para a caça onde ser-
ve com prazer o dono. 

C
om o apoio de várias entidades 
privadas e oficiais procedeu-se 
à divulgação da raça através de 
mostras, concursos de beleza re-

gionais e exposições especializadas, 
onde são avaliadas as características 
morfológicas do cão, e que têm o ponto 
máximo na Exposição Monográfica na 

Tapada Nacional de Mafra; através de 
provas de trabalho, clássicas e de caça, 
públicas, onde se testam as qualidades 
naturais da raça; através de participações 
em festivais e campeonatos mundiais on-
de o interesse pelo Perdigueiro tem vindo 
a aumentar; através da APP em palestras, 
cursos e conferências onde é nítido o es-
forço para atingir uma "linguagem co-
mum"que vise favorecer a qualidade do 
cão e não a quantidade de exemplares. 
Aponta-se ainda para a criação de cen-
tros genéticos que, com o apoio do Esta-
do, serão uma realidade ainda este ano. 
Perdigueiro Português é mais um exem-
plo vivo do Património Nacional. Molda-
do ao longo de séculos pelos costumes, 
tradições e transformações do nosso po-
vo, adquiriu características próprias das 
nossas gentes: o espírito sofredor e de 
missão e uma capacidade única de adap-
tação às mais variadas situações. Repre-
senta um valor nacional que pode ser um 
veículo de integração europeia e mundial, 
se procedermos à correcta divulgação da 
raça e consequente exportação, tendo 
sempre em conta uma grande preocupa-
ção quanto à qualidade para que este cão 
português, antepassado do "Pointer", 
mantenha as suas características, repre-
sentativas da cultura nacional. 
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A h i s t ó r i a d e u m s o r r i s o . 

Imaginemos que era segunda-feira, de manhã, embora 

pudesse ser qualquer outro dia da semana. Sabemos como 

é, sobretudo no caso das revistas. Dizem-nos que o material 

chega num dia e, depois, atrasam o envio. Mas nós estamos 

preparados e, de facto, tudo poderia ter começado numa 

segunda-feira, quando entregaram na Printer os filmes ne-

cessários à impressão desta edição. Uma olhadela bastou 

para verificar que tudo vinha mais ou menos em ordem. 

Pelo menos eles tiveram o cuidado de colocar as provas de 

cor numa caixa à parte. Comparámos umas com 

as outras, mas sabíamos que só à saída da má-

quina é que seria a comparação final. A prova fi-

nal, portanto. O que aconteceu ainda nesse dia, 

ao princípio da noite. As chapas, fotografadas a 

partir dos planos de montagem, foram colocadas 

nas máquinas de impressão, realizaram-se os 

trabalhos de afinação. Tanto menos de magenta, 

mais de azul, e mais também de amarelo, para 

que as cores da capa brilhem como deve ser e 

como sabemos que era o projecto original deles, 

lá na revista. E o preto, cuidado com os negros, 

para que o texto apareça límpido e as fotografias 

se reproduzam com fidelidade. As oito horas da 

noite, tudo estava preparado: o papel alinhado, as 

máquinas em ordem, a prancha em frente das máquinas 

(onde se iam imprimir a capa e o último dos cadernos que 

compõem esta revista) estava limpa e tinham-se disposto os 

originais das fotografias e ilustrações, para que se com-

parasse o original com a reprodução e se aferissem cuidado-

samente as cores, os brilhos, as tonalidades. Às nove da 

noite foi preciso substituir uma das chapas de impressão, 

porque havia um pequeno defeito num dos planos de cores. 

Nada de dramático, em meia-hora procedeu-se a essa subs-

tituição. Tudo como deve ser. Por volta da meia-noite, en-

tra outro dos cadernos numa das máquinas e o verso da 

capa. Às três da manhã, um de nós sugeriu que, por tur-

nos, fizéssemos um intervalo curto para tomar uma bebida 

fresca. Sem parar, o turno seguinte, que entrava às oito da 

manhã, continuou o trabalho. E por aí fora. Depois con-

taríamos o resto. Porque, de todas as vezes que im-

primimos a revista, nós sabíamos, eles ficam contentes. E 

ficaram também desta vez. Foi quando um de nós sorriu. 

Como se fosse o único comentário possível. E que nós 

também gostámos, mas já estávamos habituados. E tínha-

mos imaginado esta revista tal e qual você a tem nas 

mãos. Bonita. Inteligente. Feita por nós. 

P r i n t e r P o r t u g u e s a 

Indústria Gráfica, Lda. 
A arte de imprimir, 

S. Carlos, 2725 Mem Martins Telefs. 9211466 - 9218013 - 9218063 - 9218113 - 9218163 



Mar ina D e m é e 

C h e g o u o V e r ã o ! 

Só apetece pois falar de coisas refrescantes... 
E como fã incondicional da praia, não posso deixar 
de falar num novo divertimento que me vem 
fascinando desde há alguns anitos : o Jet-Ski! 

Sendo um desporto náutico que tem vindo a ser 
alvo das atenções de todos aqueles que gostam de 
"'brincar na água", rapidamente se viu crescer o seu 
número de praticantes, que agora já se contam por 
bastantes. 



Fotos / Photos: Vítor Hugo 

Summer is here! 

nly feel like talking about refreshing things... 

s a number one beach addict I cannot let by a new entertainment which has been 

fascinating me for a couple of years: the Jet-Ski. 

tical sport has been of a great deal of interest to many of thos e who enjoy 

having some "water fun", and very quickly the number of practitioners 

has increased, seduced by this sport. 



M 

ontado num atrelado, o Jet-Ski transporta-se 
com facilidade até qualquer praia, lagoa ou 
barragem ( não esquecer de levar alguns 
"litrinhos" de gasolina e óleo... a mota pode 
ser muito gulosa!), tornando-se, assim, num 
excelente companheiro para bons momentos 
de lazer. 

Desde há quatro anos que o Jet-Ski é bastante procurado 
pelos portugueses, altura a partir da qual estes passaram 
a encontrá-lo mais facilmente nos circuitos comerciais. 
Embora não tão divulgado como nos E.U.A., o Jet-Ski está 
a ser bastante praticado ao longo da costa portuguesa, 
registando-se um verdadeiro entusiasmo, sobretudo da parte 
dos jovens que, com as suas proezas, demonstram grande 
habilidade, domínio e até vocação. De tal modo que 
a Federação Portuguesa de Motonáutica já se lançou na 
organização de provas a contar para um Campeonato 
Nacional, as quais vieram dar conta do incremento de adeptos 
deste desporto, como o demonstrou o elevado número pilotos 
inscritos. 

Iniciadas no mês de Maio, em Barcelos, estas competições, 
para além de permitirem a deslocação a diversos pontos do 
país (Sesimbra, Figueira da Foz, Faial, Vilamoura, Cascais), 
poderão proporcionar, aos melhores classificados, a possibili-
dade de participarem no Campeonato Europeu de Jet - Ski, 
a decorrer em Barcelona durante o mês de Outubro. 
Trata-se, é claro, de um desporto que, a nível de competição 
exige bastante prática, para o que não só é conveniente dispor 
de uma boa preparação física, mas também de um bom 
conhecimento das várias condições do mar, para o que, 
é evidente é necessário quer muita dedicação quer alguma 
disponibilidade de tempo. 

A um nível menos "profissional", o Jet-Ski pode ser um 
óptimo entretém para quem apenas queira dar umas voltas 
pelas praias. Fácil de manusear, o Jet-Ski atinge velocidades 
da ordem dos 50Km/h, podendo atingir o equivalente a 70 Km/h 
se for modificado para o efeito. Apresenta-se com uma 
cilindrada entre os 440 c.c. e os 750 c.c, que permite 
puxar um praticante de ski-aquático ou enfrentar ondas de 
respeito. Os motores poderão, no entanto, revelar-se bastante 
sensíveis se os seus possuidores não procederem às revisões 
periódicas ou se não tiverem cuidado com a mistura gasolina/ 
/óleo. 

As "dicas" estão dadas e o convite feito... Experimentem! 
Tenho a certeza de que vão gostar! 

P.S.: Não se esqueçam do colete de salvação! 

7
owed to a car, the Jet -Ski easily reaches a beach, lagoon 

or dam... (do not forget to take along some liters of 

gasoline and oil... the water bike can be quite hungry!), 

therefore becoming an excellent "toy" for agreeable 

moments of leisure. 

The Jet-Ski has had an increasing demand by the Portuguese 

and is being practised all along the Portuguese coast with great 

enthusiasm. Many youngsters, but not only, have already 

shown a great skill and talent. In such a way, that the Portu-

guese Motonautic Federation has gathered efforts in order to 

organize some jet races for a National Championship, which 

has shown an increasing participation of pilots, the best trying 

their chance to take part in the European Championship 

in Barcelona next October. 

Reaching a normal speed of 50 Km/h or even 70 Km/h, if 

modified for this purpose, the jet displays a range between 

440 c.c. and 750 c.c. engines, besides pulling a water-skier can 

also ride some waves. Nevertheless, these engines can some-

times be quite sensitive if a periodical revision is missed or if the 

mixture of gasoline/oil goes wrong. 

The hints and invitation are here... Try it and have fun! 

P.S.- Do not forget your life jacket! 

70 



M O T O B A R C O 
BARCOS o MOTOS ° MOTOS AQUÁTICAS ° A T R E L A D O S 

Concessionário 

Agente U } L FJ |M 

$ S U Z U K I O u t b o a r d 
e 

Inboard 

Cascos: Fletcher � Regal � Racing � Plancraft» 

Capacetes : Lazer � Shoei � Uvex � Arai � Dig � 

Equipamento: Furygan � Clover � Uvex � Gaern � Dainese � 

A S S I S T Ê N C I A T É C N I C A 

A todas as marcas de motores marítimos 

outboard e inboard e a motos 

A G E N T E : 
Ducati � Cagiva � Morini � Husqvarna 

Peugeot � Harley Davidson � Suzuki � 

VENDA DE TODAS AS MARCAS 

JAPONESAS 

C o m é r c i o e rep resen tações : Es t rada M a t o c h e i r i n h o s , Lo te 5 

M a t o c h e i r i n h o s - T i res 2775 Parede - Te le f : 01 2445527 / 4450006 



O 2 o C I R C U I T O G O L F E E COMUNICAÇÃO 
consta de 7 provas, a disputar no Continente e 
Região Autónoma da Madeira. 
Em cada prova apurar-se-ão dois vencedores (um 
por categoria) que disputarão a final em Orlando 
- Disneyworld, juntamente com outros golfistas de 
várias nacionalidades. 

A adesão de participantes foi, desde 
o início, muito superior às expectati-
vas, tendo havido a necessidade de 
criar uma lista de espera, dada a im-
possibilidade de todos os candidatos 
serem admitidos a concurso, o que 
afinal demonstra bem o interesse sus-
citado por este evento. 

É intenção da Organização, com o 
apoio dos Patrocinadores, fazer com 
que este seja o "ponto de encontro" 
de todos os golfistas em Portugal, 
distribuindo, com esse objectivo, as 
7 provas por campos de Norte a Sul 
do país: 

1 ESTELA - POVOA DO VARZIM 

2 QUINTA DA MARINHA - CASCAIS 

3 QUINTA DO LAGO - ALGARVE 

4 SANTO ANTÓNIO DA SERRA - MADEIRA 

28 E 29 DE MARÇO 

9 E 10 DE MAIO 

6 E 7 DE JUNHO 

13 E 14 DE JUNHO 

CITROEN X M 

TELECOM PORTUGAL 

B ALL ANTINE' S 

CTT / CABO TV MADEIRENSE 

5 MIRAMAR - PORTO 20E21 DE JUNHO COMPAL 

6 OPORTO - ESPINHO 19 E 20 DE SETEMBRO GEOTUR/KLM 

7 PINE CLIFFS - ALGARVE 17 E 18 DE OUTUBRO ITT PAGINAS AMARELAS 

A final será disputada, de 27 de Novembro a 8 de Dezembro, 
na Flórida, nos espectaculares campos de golfe da Disneyworld. 
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Patrocinadores: 

B A L L A N T I N E ' S 

C I T R O E N 

C O M P A L 

G E O T U R / K L M 

P Á G I N A S A M A R E L A S 

T E L E C O M P O R T U G A L 

Fotos: Albérico Alves 

MODALIDADE 

Compet ição ind iv idual NET 

Ecletic Stableford - 36 buracos 

Limite de Handicaps - 28 

Categoria - 0 a l 4 e l 5 a 2 8 (Full Handicap) 

APURAMENTO 

Em cada prova serão apurados 2 jogadores ( I
o

 NET de cada 

categoria), não acumulável noutra prova, para d isputar a Fi-

nal. Nas pr imeiras três provas far-se-á um sorteio entre os 

part ic ipantes para, a convi te da Ballantine's (Scotch Whisky), 

assist i rem ao British Open. 

PARTICIPANTES 

Aber to a todos os gol f is tas, sem l imi te de idade, f i l iados na 

Federação Portuguesa de Golfe (à excepção da Qu in ta da 

Marinha e Pine Cl i f fs). Cert i f icado de Handicap requer ido. 

REGRAS 

Serão aplicadas as regras locais de cada Clube e as do Royai 

and Ancient St. Andrews Col f Club. 

COMITÉ DA PROVA 

Mário Carvalhosa 

Representante do Clube 

Representante do Patrocionador 

F,mhai\»dor do Itrasil - Lufe Kilipv Lampma 
c Mário ( ;irvaidosa 



O P E N TOUR 
S C O T L A N D 

1992 

PORTUGAL 

mm TELECOM v 

Jorge Silva Marques 

Iriarte Esteves 
Silva Marques 

Fernando Menano 
Mano Carvalhosa 

António Areia 
v Neiva de Oliveira 

rs 

PORTUGAL 
TELECOM Adalberto Neiva de Oliveira 

Entrega de prémio 

a 
Virgílio Folhadela Moreira r 

� 
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/Mediadora de Seguros d a APJCK 

� 

88? 

A MEDIAÇÃO DE S E G U R O S EM T O D O S O S R A M O S 

P A S S A S E M P R E POR NOS! 

AV. A L M . G A G O C O U T I N H O , 90 - 1700 L I S B O A 
T E L . : 848 87 74 / 848 93 55 / 847 28 64 / 847 05 42/43/44/45 - F A X : 80 81 91 - T E L E X : 65944 S I N V O O P 



A NOSSA D I A 

� E L . 

TÉNIS 
32 participantes 

CORRIDA 
52 participantes 

Relógios Cosmos, Lda 
Av. D. Pedro V. 43/Lj. - Telef.; 419 82 39/419 84 20 

Fax: (01) 419 94 21 - 2795 LINDA-A-VELHA 

b r 



T R I P U L A N T E 
v mm mi P T C K 

\ 

R A L L Y E 
160 participantes 

i 

FESTA 
Fotos: Acácio Soares 1.600 presenças 

Largo do Terreirinho, 21 1100 Lisboa Tel.: 873444 

Projectos de Engenharia 
e Informática 

Desenvolvimento de 
Software de Aplicação 

El Manutenção de 
Sistemas Informát icos 

Ef Consultoria 

El Formação 

El Comercialização de 

Equipamentos M^T § ^^^m^^3 Engenharia 
Informát icos JCm JLsssáF Êstsíms J r ^ e Informática 

El Tel / Fax (01) 9 4 3 6 7 9 0 Gabinete de Estudos e Projectos. Lda 
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S i g n o 

\_j ]TJ P± Q 23 Julho a 23 Agosto 

Astro dominante; Sol 
Elemento: Fogo 
Humor: Colérico 

Felino, aristocrático, majestoso, belo ou forte, caminhando com um andar leve e olhan-
do de cima para baixo, passeia-se na selva onde se julga capaz das maiores façanhas... 
É de facto o Rei! 

]VIas isto de reis tem muito que se lhe diga: a fachada é bonita mas o interior é mais 
fraco do que se imagina! 

Sentado no seu trono (qualquer poltrona serve), mostra-se magnânimo, generoso, idea-
lista, mesmo ardente, levando tudo a peito e preocupando-se com a honra e a justiça... 

S ó que se vai abaixo quando tem que assumir grandes responsabilidades... Aí o seu co-
ração é a primeira vítima, tendo a tensão arterial de ser objecto de uma vigilância na 
qual não se pode esquecer o equilíbrio do regime alimentar. 

Feliz, feliz, é vê-lo, apaixonado, ao lado de companhia que lhe dê prestígio e que seja 
admirada por outrem. E, tal como o Sol, queima! Só que não gosta de queimar e tem 
pena dos danos que causa. 

Fidelidade!?... É contar as leoas! 

Astro dominante: Mercúrio 

~\J ' R O E M 2 4
 Ag*** 0 a 2 3 Setembro Elemento: Terra 

Humor: Fleumático 

Azuizada, clássica (ou não) nada tem de notável fisicamente a não ser os olhos móveis, 
vivos e observadores. E é minuciosa, exacta e metódica, embora falha de imaginação e 
de gosto pela aventura. 

Solitária pelos seu cepticismo e criticismo, os quais a tornam mordaz e cáustica, su-
persticiosa quanto ao irracional, é no entanto eloquente, persuasiva e hábil a defender 
os seus raciocínios, que não devem ser interrompidos. 

Adora dar conselhos, embora a sua cultura seja superficial e só a memória lhe valha. 

Maníaca da limpeza e inimiga dos micróbios, é, simultaneamente frágil e resistente, 
cansando-se facilmente e sofrendo da região abdominal. Vantagem - quase nunca cai 
à cama, recuperando depressa das suas mazelas. 

O imprevisto incomoda-a. O gosto pelo silêncio não facilita a comunicação. Mas é óp-
tima esposa se se apagar diante do marido, sendo então capaz de uma dedicação em que 
um inesperado altruísmo se revela e com o qual consegue ultrapassar as suas angústias. 

Astro dominante: Vénus 
Q j R 24 Setembro a 23 Outubro Elemento: Ar 

Humor: Sanguíneo 

D e olhos ternos, risonhos e húmidos, cabelo sedoso e atraente, graciosa e possui 
dora de um fascínio que pretende ver reconhecido, parece o equilíbrio personifica-
do mas não é. Qualquer toque faz oscilar os seus pratos, pelo que só confia na ver-
ticalidade e rigor do seu fiel. 

A sua constituição é robusta, excepto no que se refere à sua região lombar, onde se 
situam os rins e os ovários. 

N ã o gosla de confusões, barulho e gritos, preferindo um ambiente calmo onde pos-
sa encantar e ser apreciada no que diz respeito às suas qualidades de diplomata e 
conciliadora. 

M a s um prato sobe ora desce - vulnerável, abrigada atrás de um certa moralidade 
tradicional, é capaz, no entanto, de ser tirânica e exigente. 

Burguesa, confonnista e dependente, sabe. indubitavelmente, ser apaixonada, mas 
teme a gravidez e os filhos pequenos que lhe tiram a beleza e o sossego. Descen-
dentes!? Só já em idade adulta (e calmos)! 
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Qualquer que seja a classe 
em que viaje, a JSAt^ 

proporciona-lhe sempre uma 
refeição de primeira classe 

S e l e c c i o n a m o s a carne e o peixe de melhor 
qua l idade, os m e l h o r e s l e g u m e s , o s me-
lhores f ru tos , os m e l h o r e s ingredientes. 
E s c o l h e m o s a doçaria m a i s a d e q u a d a a 
c a d a refe ição. 
T r a b a l h a m o s c o m os e q u i p a m e n t o s ma is 
evoluídos. 
T e m o s ao n o s s o serviço os me lhores pro-
f i ss iona is . 
A l i a m o s a tudo isto a t radic ional qual ida-
de da C o z i n h a P o r t u g u e s a . 

W e s e l e c t the best quali ty meat and f i s h , 
the best vegetab les and fruit, the best in-
gredients . 
W e c h o o s e the s w e e t d i s h e s m o s t sui ta-
ble for e a c h mea l . 
W e w o r k w i t h the mos t modern equip-
ment . 
W e have the best p ro fess iona ls in our 
s e r v i c e . 
W e add to all th is the tradit ional quali ty 
of Por tuguese C o o k i n g . 
W H A T E V E R C L A S S Y O U T R A V E L ^/IKY-
A L W A Y S G I V E S Y O U A F I R S T 
C L A S S M E A L . 

cos^eri^3 Sociedade Abastecedora de Aeronaves,Lda. 
PRINCIPAL EMPRESA NACIONAL DE CATERING DE AVIAÇÃO - LEADER AIRCRAFT CATERING COMPANY 

SEDE-HEAD O F F I C E - LISBON F1LIAIS-BRANCHES 

PRACETA DOMINGOS RODRIGUES 
QUINTA DO FIGO MADURO 
2685 SACAVÉM 

^ T E L : 941 30 91 - Fax: (01) 942 48 81 - T E L E X : 12626 G IRSOL P 

i 
MADEIRA 
SÍTIO MÃE DEUS — CANIÇO — 9125 CANIÇO 
T E L : 93 23 11 — T E L E X : 72584 G IRSOL P 
FAX: 091 - 93 38 44 



TO COMMUNICATE: AN ENDLESS ADVEntURE � Mb9ho9í m � 1%'' H 

man 

^ 1 I > v V � I � 

O M U N I C A R 

Direcção de 
Comunicação 
dos C.T.T. 
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aventura tia comunicação permitiu ao Ho-

mem ultrapassar todas as fronteiras, fazen-

do chegar mensagens aos lugares mais re-

cônditos do planeta e p e r m i t i n d o assistir 

em directo ao que se passa no M u n d o . r hc adventure of communication allowed men 

to go beyond every frontier, getting messages 

to the most obscure places of the planet and 

allowing to wàtch, Hve, what goes on in the 

World. 

Man never thought that the jump was to be so great, 

the raee so fast, the journey so fantastic and fascinat-

ing. In fact, the majority of the citizens neither have the 

time to think about what really happened, nor to pon-

der over the reasons that originated the acelleration of 

the rhythm of society since Man wrote his first message 

and sent it to a friend or to a toe. 



A exposição «Comunicar - Aventura sem Fim», que está pa-
tente ao público no Fórum Picoas até ao final do ano, cons-
titui uma experiência única em todos os sentidos. T he exhibit "To Communicate — An Endless Adventure", 

now showing to the general public at "Forum Picoas" 

until the end of the year, is an unique experience. 

Os organizadores 
da exposição socor-
reram-se das novas 
tendências da mo-
derna museologia 
para proporcionar 
aos visitantes uma 
mostra interactiva, 
sistema que permite 
estabelecer uma re-
lação mais íntima 
entre o utente, 
nomeadamente o 
mais jovem, e o co-
nhecimento que lhe 
é proposto. 
Os criadores da ex-
posição pretende-
ram fazer exacta-
mente o contrário 
daquilo que se pas-
sa na maioria das 
nossas exposições 
histórico-científi-
cas que, sem pro-
porcionarem uma 

participação efectiva de quem as frequenta, acabam por criar desin-
teresse e afastar a juventude do conhecimento de fenómenos funda 
mentais para compreender o presente e o futuro. 

The exhibit orga-

nizers resorted to 

the new trends in 

modern museo-

logy to ensure the 

visitors an inter-

active exhibit, a 

system which al-

lows to establish 

a closer relation-

ship between the 

offered knowl-

edge and the 

users, namingly 

the younger ones. 

The exhibit cre-

ators meant to do 

exactly the oppo-

site of what goes 

on in the majority 

of our scientific-

-historical exhibits 

that, not offering 

an effective par-

ticipation to those 

attending, end up 

creating indifference and drawing away the young from the 

knowledge of fundamental phenomena to understand the present 

and the future. 

N a realidade o 
que se propõe 

ao visitante é uma 
espécie de viagem 
na história das co-
municações, come-
çando pelas primei-
ras missivas e pelo 
primeiro mensagei-
ro até chegar a uma 
actualidade que nos 
dá a possibilidade 
de ver a Guerra do 
Golfo, comoda-
mente instalados 
no sofá da sala. 

No percurso atra-
vés do passado, de-
paramos com per-
sonagens históricas 
que falam com o 
visitante através de 
um sistema de 
computadores e lhe contam a história das suas descobertas. É como 
se, de repente, fosse dado, aos presentes, o privilégio de recuar no 
tempo e de falar com Edison, Morse ou Bell. 
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A s a matter of 

fact, what is 

offered to the visi-

tor is a sort of 

journey into the 

history of commu-

nications, starting 

by the very first 

dispatches and the 

first messenger 

until reaching, 

nowadays, the 

stage when one 

can watch the Golf 

War sitting com-

fortably at home 

on ones's sofa. 

During the jour-

ney through the 

past, we meet his-

torical characters 

that address the 

visitors through a 

computer system 

and tell them the story of their findings. It's as if all of a sudden 

the people present were given the privilege to go back in time and 

talk to Edison, Morse and Bell. 
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A
través dos correios e telecomunicações, assistimos à trans-
formação da sociedade quer a nível do comportamento 
quer ao nível da paisagem urbana, como é o caso dos céle-

bres marcos do correio, colocados nos pontos centrais das cidades 
ou vilas, que começaram por ser o resultado da necessidade de os 
homens facilitarem a comunicação entre si e acabaram por fazer par-
te do «mobiliário» dos grandes centros. 

7 hrough the Postal Services and Telecommunications, 

we 've been watching the changing of society in behavior 

as well as in the urban landscape, like the famous mail-

-boxes, placed in central spots in cities and villages, that started 

by being the result of the necessity of men to make it easier to com-

municate among themselves and ended up being part of the "furni-

ture" of the big cities. 

Na exposição, o 
próprio espaço físi-
co vai-se transfor-
mando: deixa de ser 
um espaço fechado, 
como as sociedades 
da época, para se 
alargar até ao infi-
nito, para onde o 
homem já se atre-
veu a lançar a sua 
primeira mensagem 
escrita. 
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E uma visita 
fascinante pa-

ra a qual vale a pe-
na atrair os mais 
novos. 
Ali poderão encon-
trar à sua disposi-
ção, entre muitas 
outras sugestões, 
um telefone de fio, 
bem como um estú-
dio de televisão on-
de poderão dar lar-
gas à imaginação 
fazendo as suas pri-
meiras experiências 
nesse campo... 

At the exhibit, even 

the physical envi-

ronment goes on 

changing: it stops 

being a closed en-

vironment, like the 

societies of the 

time, to reach the 

space, where Men 

has already dared 

to sent the first 

written messages. 

# t's a fasci-

nating visit 

worthwhile of 

drawing the atten-

tion to of the 

young. There they 

will find avail-

able, among 

many other sug-

gestions, a cord 

telephone, as well 

as a television stu-

dio where they 

will be able to let 

go their imagina-

tion doing their 

first experiences 

in that field... 

Actually, those 
born by the end 
of this millen-
nium came to 
find a world in 
which images 
and sounds are 
aplenty and 
reach every-
where. 

Afinal quern nasceu no fim deste milénio não veio senão 
encontrar um mundo em que as imagens e os sons 

superabundam e chegam a toda a parte. 

82 



ftla/itcnha este sorriso 

Com a sua ajuda levámos a esperança 

de um futuro melhor a milhares de crianças. 

Mas a seca, a guerra e a doença con-

tinuam a alastrar em Moçambique. Não 

deixe a esperança morrer. Continue a 

contribuir na Caixa Geral de Depósitos 

e Banco Comercial Português, contas 

UNICEF, EMERGÊNCIA MOÇAMBIQUE. 

MOÇAMBIQUE 
Cada vp/ há menos tempo 

unicef Hl 
COMITÉ PORTUGUÊS PARA A U N I C E F 



MUSEU CTT DAS COMUNICAÇÕES 

Um e s p a ç o p a r a ver, pe rgun ta r 

e exper imentar . 

EXPOSIÇÃO 

OMUNICAR-AVENTURA SEM FIM 

V iagem g u i a d a pe lo m u n d o 

das c o m u n i c a ç õ e s o n d e o presente 

o passado se encon t ram representados 

e o futuro se ad iv inha sem limites 

à i m a g i n a ç ã o cr iadora . 

E X P O S I Ç Ã O 

COMUNICAR-AVENTURA SEM FIM 
De t e r ç a a d o m i n g o , das 10 às 17 horas, no Fórum Picoas 

Encer rado às segundas e fe r iados 

P a r t i c i p a ç ã o : 

RDP- R a d i o d i f u s ã o P o r t u g u e s a 

RTP- R a d i o t e l e v i s ã o P o r t u g u e s a 

CTT 
CORREIOS E TEtECOMUNO>CÕeS 

DE PORTUGAL 
Pat roc ín io : 

EBSflQSn""Bassi! 


