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A h i s t ó r i a de u m s o r r i s o .
Imaginemos que e r a segunda-feira, de m a n h ã , embora

noite foi preciso substituir uma das chapas de impressão,

pudesse ser qualquer outro dia da semana. Sabemos como

porque havia um pequeno defeito num dos planos de cores.

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

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

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

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

preparados e, de facto, tudo poderia ter começado numa

tra outro dos cadernos numa das m á q u i n a s e o verso da

segunda-feira, quando entregaram n a Printer os filmes ne-

capa. À s três da manhã, um de n ó s sugeriu que, por tur-

cessários à impressão desta edição. U m a olhadela bastou

nos, fizéssemos um intervalo curto para tomar uma bebida

para verificar que tudo vinha mais ou menos em ordem.

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

Pelo menos eles tiveram o cuidado de colocar as provas de

m a n h ã , continuou o trabalho. E por aí fora. Depois con-

cor numa caixa à parte. Comparámos umas com
as outras, mas sabíamos que só à saída da máquina é que seria a comparação final. A prova final, portanto. O que aconteceu ainda nesse dia,
ao princípio da noite. As chapas, fotografadas a
partir dos planos de montagem, foram colocadas
nas m á q u i n a s de i m p r e s s ã o , realizaram-se os
trabalhos de afinação. Tanto menos de magenta,
mais de azul, e mais t a m b é m 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. À s oito horas da
noite, tudo e s t a v a p r e p a r a d o : o papel a l i n h a d o , as
m á q u i n a s em ordem, a prancha em frente das m á q u i n a s
(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 comparasse o original com a reprodução e se aferissem cuidadosamente as cores, os brilhos, as tonalidades. À s nove da

t a r í a m o s o resto. Porque, de todas as vezes que i m primimos a revista, nós sabíamos, eles ficam contentes. E
ficaram t a m b é m desta vez. Foi quando um de n ó s sorriu.
Como se fosse o ú n i c o c o m e n t á r i o p o s s í v e l . É que n ó s
t a m b é m gostámos, mas já estávamos habituados. E tínhamos imaginado esta revista t a l e qual você a tem n a s
mãos. Bonita. Inteligente. Feita por nós.
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ncapazes de aceitar a vida de vazios que lhes é proposta, muitos de nós
levantam-se e caminham para novas formas de afirmação, de solidariedade.
Aumenta, com efeito, o número dos que recusam as estruturas impostas e saiem para a rua, para os outros, perturbados com a angústia que
vêem neles, o pânico que detectam nos excluídos, a insensibilidade que
encontram nos poderosos, a impotência que percebem nos intelectuais
perturbados com o logro, a corrupção, a impunidade, a burocracia, a pobreza,
o cinismo generalizados.
Portugal arrefece de insegurança e de descrença. Está numa fase de fractura.
Já não pode fazer revoluções nem golpes de Estado - e mudar de governos de
pouco lhe adianta. Já não tem exterior para fugir, para emigrar. Só interior.
Até há pouco o país dividia-se, segundo a concepção de cada um, em duas
partes simétricas: a da esquerda e a da direita, a do Executivo e a da oposição, a da ética e a da traficância. Agora divide-se em duas opacas: uma, a
mesma, a dos poderes, todos, esquerda e direita, Governo e oposição, partidos e imprensa, polícias e tribunais, escolas e sindicatos; outra, a dos cidadãos independentes, a das associações, dos grupos que procuram alternativas
fora das malhas instituídas.
Os sentimentos, os desejos que antecedem as acções vão nesse sentido. A
sociedade principiou já, os responsáveis é que não deram por isso, a mudar.
A sua face visível, a da actualidade, a da informação, é cada vez mais um
cenário, um esgar da sua face encoberta.

Q U A N D O SE JULGAVA Q U E A J U S T I Ç A
SOCIAL IA APROFUNDAR-SE, EIS Q U E ,
NESTE FINDAR DE S É C U L O S E
"SLOGANS", SOÇOBRA

O

país adoece e desequilibra-se. Todos os dias há bocados dele a cair,
todos os dias há empresas a fechar (somos os segundos na Europa em
número de falências), todos os dias a distância entre os poucos muito ricos e
os muitos muito pobres aumenta, todos os dias há gente a ser despedida,
despejada, recusada nos hospitais, nos asilos, na mesa dos direitos, na atenção dos triunfadores.
A pobreza urbana aumenta de intensidade. Três grupos, assinalam os sociólogos, retalham-na especialmente: o dos pensionistas (famílias monoparentais), o dos sem casa e o dos sem voz nem disponibilidade para agir.
Quando se julgava que a justiça social ia aprofundar-se, eis que, neste findar
de séculos e "slogans", soçobra. Pervertidos pela ditadura das maiorias, dos
"tops", das audiências, das manipulações, das sondagens, os mecanismos de
protecção desabam em cadeia.
"O tripé do regime - televisão, betão e alcatrão" - no dizer de Avelino Soares
agiganta-se. O criancismo invade-nos, através do voto, do chinfrim, de novos
bárbaros.
Jovens brilhantes e cínicos apoderam-se dos poderes, nos partidos, no
Governo, nas oposições, na economia, na comunicação social, na crítica, na
justiça, e devastam-nos. O fim da utopia e da sabedoria, da escrita e da memória, da afectividade e da solidariedade é, sobranceiramente, por eles instituído
- veja-se o que escrevem, e como escrevem, os seus "líderes de opinião".
Complexada, traumatizada, a esquerda silencia-se-lhes. Parte rende-se-lhes
mesmo, acredita mesmo nas suas ênfases, nos seus exibicionismos.
As promessas de "sucesso pessoal" divulgadas pelos "tecnicistas" estão a
provocar os mesmos efeitos que as promessas de "felicidade social" difundidas pelos "fundamentalistas" - iludiram demais os que, no início, acreditaram
nelas, desiludiram demais os que, depois, descreram delas.
"Passou-se da euforia à depressão sem soluções de continuidade", exclama
Mário Soares.
A ressaca, observe-se o que aconteceu à ideologia revolucionária, o que está
a suceder à liberal, é constrangedora.
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A s pessoas que melhor actuam não são as que mais
aparecem. Assiste-se, aliás, a uma inversão generalizada de valores, é-se apreciado pelo que se diz, não pelo que se
faz, é-se retribuído pelo que se exibe, não pelo que se aprofunda", comenta-nos a psicóloga Alcione Scarpin.
Estoira-se de angústia, mas afirma-se que tudo vai bem. A
percentagem de depressivos explode. O recalcamento do
íntimo, do espiritual, apodrece-nos. Não vamos aguentar o
vazio, o silenciamento, a frustração, o desamor. A arrogância e
a crueldade, a megalomania e a desumanização alteram,
debilitam gravemente os sistemas imunológicos dos indivíduos
e da sociedade. "Eu nunca fui de esquerda, mas agora sinto-me
r e v o l u c i o n á r i o " . As palavras do homem c a m p o n ê s em
manifestação defronte de São Bento (a que pôs a PSP em fuga)
ganham súbita ressonância.
As pessoas estão a conhecer situações de extremo aviltamento.
Sem trabalho, sem casas, sem subsídios, sem assistência, sem
expressão, sem justiça, sem espaço, sem esperança, sentem
perder a valia, a essência - para o Código Penal um atentado à
propriedade privada é já mais gravoso do que um atentado à
vida humana.
Em excesso por todo o lado, por todos os sectores, por todas as
idades (há jovens a mais, adultos a mais, idosos a mais), elas
vêem-se depreciadas para lá do suportável.

A

s queixas contra o Estado, contra as entidades públicas,
contra os abusos do poder irrompem, por reacção, nos
tribunais. "As pessoas estão a mover-se por necessidade de
afirmação", anota Maria Serras Lopes, ex-bastonária dos
advogados. Estão a mover-se porque o Estado não é, nem nas
pequenas nem nas grandes coisas, uma pessoa de bem.
Ironicamente, comentadores comparam esta "fase do
cavaquismo" à "fase final do marcelismo". O procurador-adjunto da República revela encontrarem-se criadas "condições
de subversão do regime".
"Entrámos numa situação de pré-anarquia", avisa Agostinho da
Silva, "e só o poder local será capaz de a controlar."
O retorno ao municipalismo (não confundir com regionalização) pode, segundo alguns, ser uma via. "Portugal foi", sublinha o autor de «Carta Vária», "até D. João I I , um conjunto
harmonioso de municípios, uma monarquia de municípios
republicanos sendo o Rei o seu coordenador."

O SALVE-SE QUEM PUDER TORNOU-SE U M A VERTIGEM. BATAL H Õ E S DE DESEMPREGADOS, DE
N U N C A EMPREGADOS E M A L EMPREGADOS AMEAÇAM TORNAR A
S I T U A Ç Ã O EXPLOSIVA
stá quase tudo em crispação - estudantes e professores,
juízes e polícias, empresários e autarcas, comerciantes e
industriais, militares e sacerdotes, agricultores e pescadores,
intelectuais e operários. Nunca se viu, depois do 25 de Abril,
na sociedade portuguesa, tanto fastio, tanta decepção. Nunca se
viu como agora tanto pedinte nas ruas nem tanta gente a
esmolar nas paragens dos semáforos, nunca se registaram
tantos assaltos a pessoas e a casas, tanta oferta de prostituição,
de droga, de recalcamentos.

E

Os lares de terceira idade, os asilos de infância, os dormitórios
de excluídos, as enfermarias de terminais rebentam pelas
costuras. O crédito à habitação fez-se uma farsa, a saúde uma
roleta, a justiça um balcão, a cultura um necrotério.
A competência profissional é inútil, a honradez pessoal inconveniente, a dignidade cívica inoportuna. "Premeia-se o seguidismo como se a despersonalização constituísse uma virtude",
escreve Sottomayor Cárdia. "Apoia-se a lisonja, receia-se a
independência de espírito e o talento."
O salve-se quem puder tornou-se uma vertigem. Batalhões de
desempregados, de nunca empregados, de mal empregados
ameaçam tornar a situação, se não forem encontradas saídas,
explosiva.
Mais de metade dos desempregados não recebe subsídio. A
percentagem de rendimentos que cabe ao trabalho caiu
escandalosamente, é já a mais baixa da CEE. Setenta por cento
dos portugueses vivem no limiar da pobreza e 150 mil sofrem
de fome. O mundo do trabalho cala repressões como há anos
não havia memória.

A origem da política está, recorde-se, na freguesia, o "lugar dos
fregueses", a "casa de todos", a matriz iniciática da solidariedade.
Das aldeias do interior aos bairros de Lisboa, as suas juntas
estão a reformular-se, a humanizar-se. "Verifica-se como que
um voltar ao passado, às raízes da vida em comunidade",
especifica-nos Fernando Saraiva, presidente da Junta de
Freguesia de Benfica, modelo, pelos seus espaços de assistência e de cultura, de desporto e de lazer, pelos seus refeitórios de
idosos e oficinas de crianças, pelas suas piscinas, ringues,
balneários, bibliotecas, teatros, pelos seus bairros sociais e jardins públicos, modelo de organização convivencial.
"O que os antepassados das paróquias faziam para salvação das
suas almas e por temor a Deus, fazem hoje os eleitos locais das
freguesias por fraternidade, por solidariedade, por amor à terra,
por amor à cidade. 'Tendo contra si, acrescenta aquele autarca,
os poderes centrais: "Há na nossa luta um curioso paralelismo
com a luta travada nos confins da Idade Média contra os
rubicundos frades de mosteiro e os senhores da guerra."

O

s mais ousados tentam pegar nos bocados das nossas
esperanças, das nossas crenças, das nossas energias, das
nossas disponibilidades e refazê-los - refazer-nos.
A solidariedade é a espiral dessa transformação. Lentamente
ela começa a substituir a caridade, a velha caridade beata e
moscovita, branqueadora de consciências e concupiscências
que sempre nos adiou.
"O homem de hoje sente uma saudade muito grande dos
valores ligados ao sentido da justiça, da ética. Procura-os,
exige-os por todo o lado, encontrando-se na sociedade civil
sinais crescentes desse seu esforço", lembra-nos D. Manuel
Martins, bispo de Setúbal.
Membros da Igreja Católica, como os padres Jardim Gonçalves
e Valentim Gonçalves, presidente da Oikos o primeiro,
missionário do "Verbo Divino" o segundo, como frei Elias,
coordenador da Associação de Apoio a Doentes de Sida,
tornam-se nomes de referência.

Sem ligações partidárias nem interesses económicos, pequenas
associações pulverizam-se por todos os meios - associações de
defesa do ambiente, de protecção das plantas, dos rios, dos
animais, das abelhas, dos pombos, associações de universidades para a terceira idade, associações de luta contra a instalação
de bombas de gasolina, de portagens, de lixeiras, de esgotos, de
passagens de nível sem guarda, de vias sem semáforos,
associações de Defesa dos Pequenos Acionistas, de Defesa dos
Utentes da Linha de Sintra, associações reivindicativas de
casas, de antenas de televisão, de estacionamento, de policiamento, de esgotos, de água, de postos médicos, de centros de
lazer, de cultura, de artes, de artesanato, associações de apoio a
moribundos, a idosos, a deficientes, a grávidas solteiras, a
vítimas de sida, a espoliados, a consumidores, associações de
reflexão espiritual, filosófica, literária, científica, política,
sociológica, comportamental.
"Por detrás delas sobressai quase sempre um padre ou um professor,
normalmente uma professora, isto é, alguém com disponibilidade e
iniciativa de coordenação", observa-nos Helena Roseta. "Só nos
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bairros clandestinos de Cascais e Loures existem mais de 200
comissões dessas. Lembram as antigas comissões de melhoramentos das aldeias que pintavam as capelas, arranjavam os largos,
alcatroavam as estradas, faziam as festas no Verão. Isto sem falar nas
iniciativas desportivas, nas colectividades de cultura e recreio, nos
Bombeiros Voluntários, nas misericórdias, nas associações mutualistas cuja tradição é, apesar de desapoiada, muito forte e antiga."
A União das Instalações Particulares de Solidariedade Social
(perto de 2600) vai lançar vinte e cinco mil postos de trabalho
em sistema de auto-emprego e promover edificações de casas
em sistema de autoconstrução.
O Abraço, grupo de jovens coordenado por Margarida Martins
para assistir a doentes de sida, revela-se, por sua vez, uma
iniciativa de indizível emoção.

O

tecido da solidariedade desloca-se, interliga-se. As grandes organizações não governamentais - Unicef (presidida
por Maria Barroso), Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha,
Action Aid, Oikos - ganham, apoiadas em igrejas e fundações,
receptividades crescentes. Há j á quarenta entre nós com
estatuto reconhecido, especialmente voltadas para a cooperação
e o desenvolvimento.
"Parecem uma bola de neve a rolar", comenta-nos Jardim
Gonçalves, dirigente da Oikos. "As pessoas vão-se aproximando umas das outras, vão-se associando, organizando. Está a
gerar-se uma forma avançada de democracia. Todos os dias
recebemos cartas de gente que quer fazer coisas, de muitos
jovens e reformados que querem sentir-se úteis. O problema é
que o Governo não ajuda, não isenta sequer de impostos, caso
do IVA, as doações que nos fazem e isso limita-nos bastante."
Organismos particulares de assistência abrem-se sob o mesmo
espírito, como o Instituto de Apoio à Criança (dirigido por
Manuela Eanes), a desenvolver uma obra inigualável, como a
Associação de Socorros Mútuos Setubalense (coordenada por
David Martins) a comemorar 105 anos, como o Banco Alimentar (superintendido por Vaz Pinto), a distribuir diariamente
150 mil refeições grátis em Lisboa.
Quando se atingem pontos de ruptura as pessoas avançam. E o
que sucede actualmente. Estamos a retomar comportamentos,
linguagens que vêm detrás, do 25 de Abril, da Patuleia, das
antigas movimentações populares.
"Verifica-se algo de parecido com o que ocorre em Itália",
palavras, de novo, de Helena Roseta. "Os partidos transformaram-se em aparelhos militares e desagregaram-se, a esquerda caiu na corrupção e desacreditou-se. A iniciativa transita
para os cidadãos que passam a exprimir-se frontalmente. As
maiorias partidárias dão lugar às coligações de minorias. Será o
grande passo para a democracia directa. A religião assume,
neste contexto, um papel de crescente importância. Inquéritos
em zonas degradadas mostram que a televisão, o vídeo e a
igreja são o que ocupam mais as atenções das pessoas."

CENTENAS DE C R I A N Ç A S A
DORMIR NAS RUAS

U

m tipo de desempregado irrompe hoje com especial dramatismo: o de meia-idade, 40, 50 anos, 20, 30 de serviço,
que perde a profissão depois de investir nela as energias e a vida.
Ainda não tem idade para recorrer à reforma, já não tem idade
para ascender a outro trabalho. O início da carreira foi-lhe bloqueado pelos mais velhos, o fim pelos mais novos. O cerco decepou-o.
A garantia de recebimento das reformas e pensões começa,
entretanto, a ser posta em causa. Vozes semioficiais surgem,
com efeito, a dizer que os respectivos fundos só vão durar até
ao ano dois mil e poucos: e a insinuar que a culpa não é dos
executivos (que têm desviado, consentido que sejam desviados
ou não entregues milhões de contos do sector), mas das vítimas: como se relaxaram a fazer filhos, não vai haver jovens em
número suficiente, acusam, para lhes garantirem a segurança
social.
Pressuroso, o Governo manda reunir comissões de estudo à nossa
"infertilidade" - quererá mais jovens para acrescentar aos milhares que deambulam sem ensino, sem habitação, sem emprego?
Mais jovens para alargar o mercado dos prostitutos? Dos delinquentes? Dos drogados? Dos excluídos? Dos suicidas?
Não lhe chegam as centenas de crianças a dormir nas ruas de
Lisboa? Não lhe bastam os milhares de adolescentes a procurar, em vão, o primeiro emprego?

f t f \ ualquer sistema de segurança social que beneficie
\ £ apenas dos rendimentos do trabalho não tem hipótese
de solução. É preciso arranjar outras fontes, ou através de uma
democratização do capital ou de uma protecção social baseada
numa nova filosofia. Estamos perante uma opção política e
cultural decisiva. O seu debate é o grande debate do presente",
destaca-nos Bruto da Costa. "Têm de imaginar-se formas de
rendimento para lá das do trabalho, pois vai deixar de haver
trabalho para todos. Dos 12 Estados da Comunidade só quatro
não têm ainda o chamado rendimento mínimo nacional: Portugal, Espanha, Itália e Grécia. A Irlanda já tem. Isso significa
que nesses oito países todo o cidadão dispõe de um rendimento
mínimo quer trabalhe ou não. O Conselho de Ministros de
Bruxelas acaba, aliás, de aprovar uma resolução para, dentro de
cinco anos, o tornar extensivo à totalidade dos seus membros.
A segurança social (deficientíssima), o mercado de trabalho
(baixíssimas retribuições) e a educação (péssima) constituem
os três grandes geradores da nossa pobreza. Perto de 38% dos
pobres são gente empregada. A pobreza, e de 1980 para 1990
as populações portuguesas empobreceram, é um problema de
salários. E urgente criar-se um clima de solidariedade nacional.
Isso exige, no entanto, capacidades políticas e culturais que os
tecnocratas não possuem. Só os humanistas poderão consegui-lo. As causas da pobreza não estão nos pobres, mas nos não
pobres. Os verdadeiros programas de luta contra a pobreza
devem ser dirigidos não aos pobres mas aos não pobres."

OS E X C E D E N T Á R I O S , OS
ESPEZINHADOS E S T Ã O A CRESCER, A CRESCER, T O D O S OS DIAS

Q

uando se deixa de acreditar, deixa-se de ser iludido. É o
que está a suceder connosco.
"Temos de falar a verdade às pessoas, de estar com elas, de
lhes transmitir forças que as levem a actuar, a exigir", sublinha-nos o padre Valentim Gonçalves, autor de uma obra
inigualável nos bairros periféricos de Lisboa, caso do Prior
Velho. "O grande fenómeno que se observa é o da reacção ao
vazio. Ninguém suporta a desumanização, a solidão actuais. O
indivíduo vive rodeado de multidões, multidões que o cercam
pela televisão, pelo trânsito, mas sente-se cada vez mais
inexistente. O que lhe chega pela comunicação social crispa-o,
frustra-o, as histórias das telenovelas e dos filmes têm sempre
soluções, as suas, as da sua vida, as reais, não. Muitos tentam,
então, imitar o que vêem e soçobram. As pessoas não têm já
nada a perder. Vão pôr-se em movimento, vão organizar-se por
núcleos, não por partidos, e ultrapassar o medo. Estão a
perceber que o legal, quando não legítimo, tem de ser recusado.
E não é legítimo, embora seja legal, pôr na rua mulheres e
crianças, atirar, sem subsídios, famílias de desempregados para
a fome. Os poderes vão pagar caro o que têm feito, vão pagar
caro tanta hipocrisia, tanto oportunismo, tanta perversidade. Os
excedentários, os espezinhados estão a crescer, a crescer todos
os dias, e não vão deixar-se imolar."
A solidariedade ganha novos rostos. O virar costas aos sistemas, às políticas, às religiões, às culturas que a não procuram, a
não dignificam, faz-se acto de sobrevivência, de renascimento.
"A arrogância e o ódio estão a passar de moda", antevia Natália
Correia, "só a solidariedade, como expressão de cultura, pode
salvar-nos."
(In

"Público")
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TEMPOS DE MUDANÇA
Nem sempre a mudança do Director de uma publicação implica
transformações, profundas ou não.
No caso da AERIUS, reformulada com o projecto da última
equipa que a realiza, e agora num novo fôlego, as transformações serão pontuais e de acordo com os tempos de crise que
hoje ocorrem. Mas os objectivos mantêm-se: fazer sair uma
publicação, sempre melhor, divulgando Portugal e os portugueses, prestigiando e honrando os Tripulantes de Cabine,
satisfazendo os inúmeros leitores e dando aos seus mentores a
noção de "dever cumprido".
Pensamos que este número, dedicado, preferencialmente, a
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Lisboa, Capital da Cultura 94, é um bom exemplo do que atrás
se expõe; com ele cremos ter atingido os nossos objectivos.
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COM B O S S I N I TEM NO SEU PULSO
UM RELÓGIO DIFERENTE
COM PRESTÍGIO E QUALIDADE

TODOS OS ANOS,
DESDE 1985,
A COMUNIDADE
EUROPEIA NOMEIA
UMA CIDADE, DE
ENTRE OS SEUS
ESTADOS MEMBROS,
CAPITAL EUROPEIA
DA CULTURA.

EM

1994,

LISBOA!

LISBOA
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Lisboa; em 1994 a Capital Europeia da Cultura.
A designação decorre da Resolução do Conselho de Ministros
da Cultura da Comunidade Europeia que em 1985 instituiu a
organização anual deste acontecimento.
Vitor Constâncio

D

esde a sua criação foram sucessivamente protagonistas as cidades de
Atenas, Florença, Amsterdão, Berlim, Paris, Glasgow, Dublin, Madrid e Antuérpia.
A decisão comunitária aponta para
dois objectivos principais: o de aproximar os
Povos Europeus, realçando os elementos comuns da Cultura Europeia, e o de possibilitar a afirmação e a divulgação da cultura do
país e da cidade designada.

Na prática, os objectivos de um evento deste tipo são necessariamente
muito diversificados. No nosso caso,
vamos apresentar e promover a
dimensão cultural de Lisboa, transformando-a em 1994 numa grande
mostra da Cultura Portuguesa.
Queremos, por outro lado, contribuir para melhorar o clima de criaç ã o cultural, apoiando artistas
nacionais e organizando iniciativas

in Lendas de Portugal por Gentil Marques

ra conta a lenda que, em tempos remotos, nada
desta cidade de Lisboa existia, a não ser a sua
•
\ J
própria configuração. E toda a costa recebia um
^p"""^nome estranho e simbólico. Chamava-se Ofiusa
^^•^
- ou seja a terra das serpentes. E as serpentes
tinham também a sua rainha. Uma rainha estranha, meio mulher, meio serpente, senhora dum
olhar feiticeiro e duma voz quase infantil.
As vezes subia ao alto dum monte e gritava ao vento para
que pudesse ouvir a sua própria voz:
— Este é o meu reino! Só eu governo aqui... ninguém mais!
Nenhum homem se atreverá a pôr aqui os pés! A i do que
ousar! As minhas serpentes não o deixarão respirar um
minuto sequer!
^f^^

que posicionem as manifestações
culturais portuguesas nos circuitos
internacionais. Da divulgação cultural, a nível nacional, esperamos
que resulte um estímulo adicional à
criação de novos públicos. Finalmente, vamos realizar diversas intervenções no tecido urbano para
recuperação de edifícios, espaços
públicos e equipamentos culturais.

Ilustrações: José Brito

Mas ela, a rainha, enganava-se nos seus pensamentos. De
facto, durante muito e muito tempo, pessoa alguma se aventurou a desembarcar nesta costa amaldiçoada pelos deuses e
pelos homens. Porém, um dia, vindo de longe, um herói
lendário chamado Ulysses e famoso pelas suas façanhas
guerreiras, aproou nesse mesmo local onde hoje se ergue a
nossa cidade de Lisboa. Mal colocou os pés em terra, ele
quedou-se deslumbrado. Seus olhos não se cansavam de
abraçar as maravilhas de que a Natureza se mostrava tão
pródiga. Reunindo os seus homens, ele exclamou na sua voz
potente, habituada ao comando:
- Aqui edificarei a cidade mais bela do Universo! Dar-lhe-ei
o meu nome... será Ulysseia, capital do Mundo!

L I S B O A

I/A CUL
O

que está essencialmente em causa é a organização de um grande
Festival de Actividades Culturais
que se prolonga ao longo do ano
inteiro, na certeza de que o acontecimento não se esgotará no tempo limitado
da sua duração, pretendendo ir mais
longe e constituir-se num investimento
em termos de futuro, quer nas estruturas
e nos públicos, quer na inserção de
Portugal nas redes internacionais de
eventos culturais. Por isso mesmo são
m ú l t i p l a s as áreas que agrupam as
diferentes iniciativas a promover: Arquitectura e Urbanismo; Artes Visuais
(design, fotografia, etc.); Ciência e
Tecnologia; Dança; Teatro; Exposições
e Artes Plásticas; Literatura e Pensamento; Música Clássica e Opera; Música
Popular e Jazz.

A Sociedade "Lisboa 94", criada para o
efeito, levará também a cabo, no país e
no estrangeiro, uma vasta campanha, de
promoção dos diferentes acontecimentos. No entanto, o sucesso do acontecimento "Lisboa, Capital Europeia da
Cultura" depende decisivamente da
participação empenhada de criadores
culturais, artistas e mecenas. A importância desta iniciativa foi, aliás, devidamente reconhecida pela recente alteração
à Lei do Mecenato que lhe concedeu o
estatuto exclusivo de alguns incentivos
adicionais.
O mais importante, porém, do apoio aos
eventos do próximo ano, resultará naturalmente do sentimento de poder contribuir para que "Lisboa 94" seja um momento forte de afirmação Cultural dos
Portugueses no contexto Europeu. Desde
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sempre Portugal esteve inserido no sistema de valores, ideias e conceitos estéticos
que formaram a Cultura Europeia e constituem o melhor do património de uma
civilização. Sem esquecer as contribuições que, em momentos privilegiados, demos à construção desse sistema Cultural.
Segundo Pessoa, o legado de Portugal à
civilização Europeia é o Universalismo:
essa extrema capacidade de abraçar o
mundo e promover o encontro de culturas. Não nos vamos, pois, integrar agora culturalmente na Europa. Procuramos sim, reafirmar uma presença, reivindicar um maior reconhecimento,
numa iniciativa que também se destina
a contribuir para a unidade Europeia, ao
sublinhar a importância do património
espiritual comum que aproxima os
povos europeus.
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orém, depressa ele compreendeu que a tarefa não
seria fácil. Nada fácil mesmo! Muitos dos seus
homens tombavam envenenados por mordiduras
de serpentes, outros desapareciam, apanhados por traiçoeiras
armadilhas! E, entretanto, o inimigo, desconhecido e oculto,
ia apertando o seu cerco em redor de Ulysses.
Certa vez em que teve a triste nova de saber que tombara
para sempre um dos seus melhores amigos e vítima de uma
morte muito estranha, Ulysses subiu a um ponto donde
dominava o espaço em frente e gritou a plenos pulmões:
- Por todos os deuses do Olimpo eu vos desafio, inimigo
traiçoeiro e vilão. Estou habituado às lutas, mas de cara a
cara, frente a frente, com lutadores que se prezam e que não
se escondem na sombra! Aparecei de uma vez! Quero ver-vos!
Mas em vão ele chamava! O inimigo continuava ceifando
vidas e não lhe aparecia frente a frente. Apenas os silvos das
serpentes - sinfonia de ruídos estranhos que inundavam a
noite - mantinham Ulysses em permanente tensão nervosa.
Nessa tarde, ainda o Sol caminhava seguro, na linha do
horizonte, quando o jovem guerreiro, tomado de súbita raiva,
subiu, de novo, a uma pequena elevação de terreno, gritando:
- Ah! podeis tentar tudo o que quiserdes, inimigo invisível!
Mas uma coisa vos juro: não abandonarei esta terra sem aqui
deixar a mais famosa cidade edificada até hoje! Ouvis bem o
que eu disse?
Houve um terrível e profundo silêncio. E de súbito, um
rochedo desviou-se e deu lugar a uma estranha mulher, que
tinha qualquer coisa de serpente.
Ulysses flcou-se a olhá-la surpreendido e escutou a sua voz
atraente mas incisiva:
- E se eu me opuser aos teus desígnios? E se eu te disser,
visitante ousado, que a tua vontade de nada vale dentro dos
meus domínios?

O jovem guerreiro, carregando o sobrolho, perguntou numa
surpresa crescente:
- Mas quem sois vós, senhora? Por esta luz que ilumina os
meus olhos, vos juro que nunca vi ninguém semelhante a
vós! Quem sois?
Serenamente, ela respondeu-Ihe:
- Sou a rainha desta terra! A Rainha de Ofiusa, o reino das
serpentes!
O rosto de Ulysses animou-se num sorriso. O primeiro desde
que o inimigo começara a atacá-lo. Mas esse sorriso não era
feliz. Havia qualquer coisa de enigmático que lhe dava um
sabor estranho. Aproximou-se da mulher que lhe falava.
Olhou-a bem de frente, numa minúcia quase excitante, e
declarou então:
- Agora compreendo porque sois assim! Tendes, na verdade,
a graça felina das serpentes... a vossa fala é doce... o vosso
olhar é amargo!...
Foi a vez da mulher sorrir. E a sua voz bonita tornou-se mais
insinuante:
- Achais o meu olhar amargo? Pois eu não sou tanto como o
pensais, nobre navegante! Durante dias e noites esperei a
vossa rendição. Mas foste corajoso! Ainda bem! Aprendi a
admirar-vos!
Ulysses curvou-se num cumprimento:
- Grato pelas vossas palavras, senhora... No meu país as
mulheres não sabem falar assim!
Ela olhou-o intencionalmente:
- Pois aqui... na minha terra... sente-se a falta de um rei!
O jovem guerreiro sorriu:
- Quereis explicar-vos melhor?
O olhar dela estava preso ao dele, como num encantamento.
- Achais necessário, nobre navegante? N ã o tendes j á
percebido o meu desejo?

L I S B O A

94

C A P I T A L
E U R O P E I A
DA
CULTURA

n a

U 0 A W E
Pelouro do Turismo da C . M. Lisboa

O

melhor ponto de partida
para conquistar o Castelo é a baixa pombalina e
andarilha, a forma de
viajar. Madalena, Santo
António e Sé são três
igrejas que saúdam o visitante à mistura
com o tilintar do eléctricos, o transporte
preferido pela câmaras fotográficas dos
turistas.
Um pouco mais acima abre-se espaço
para uma pausa no miradouro de Santa

Luzia que se debruça sobre os telhados
de Alfama, o Tejo e a Outra Banda. Um
panorama que nunca se esquece. Aqui
se ergue a Igreja de Santiago de Lisboa,
cuja construção é contemporânea da reconquista cristã.
Bem perto, do outro lado da rua, fica o
"Farol", primeira referência gastronómica de um roteiro pleno de sabores.
Depois, é subir a Travessa de Santa Luzia e, no Largo do Contador Mor, a típica "Tasquinha", com a sua esplanada,

Sem deixar de a fitar, Ulysses, jovem e valoroso guerreiro,
falou-lhe já um pouco perturbado:
- Preferia que fosseis vós a expor o vosso plano!
Ela sorriu-lhe abertamente:
- Pois bem: Acho que podeis edificar aqui essa tal cidade
que sonhastes mas... com uma condição: ficareis vivendo cá
para sempre!
Ele, com o seu espírito de independência, tentou ainda
opor-se:
- E se eu não puder aceitar a vossa condição?
Ela teve um gesto evasivo:
- Aceitando ou não, nobre navegador - creio... que ficareis
da mesma maneira!
Calaram-se. Ele sem resposta. Ela crente do seu triunfo.
Continuou, porém, a prendê-lo nesse seu olhar estranho...
como que de encantamento.
Vencido, Ulysses quase murmurou:
- Pois bem... aceito!
E a partir desse dia, ou antes, a partir dessa hora, tudo se
modificou na terra estranha e bela onde Ulysses aportara.
Desembarcaram homens, ferramentas, material. Num
grande esforço, ergueram-se edifícios, abriram-se jardins,
fizeram-se ruas!
As serpentes já não atacavam os operários. Agora reuniam-se e cantavam as mulheres serpentes para que os homens
trabalhassem. Cântico enfeitiçado que possuía em si próprio
qualquer coisa de mágico!
Algum tempo passou. Porém, Ulysses o irriquieto, Ulysses
não queria ficar ali. A sua terra chamava por ele. E embora
aquela cidade recebesse o nome de Ulysseia, consagrando-o
como seu dono e senhor, a verdade é que o destino de Ulysses
era um destino de aventura. Ele sentia saudades do mar e sede
de novas lutas. Mas partir não era fácil como ficar. Havia um

serve de refrigério ao visitante que pode
retemperar ânimos também noutros
locais. De facto não faltam restaurantes
e bazares que sobem a Rua do Chão da
Feira, onde chega o autocarro 37, que
da Praça da Figueira transporta passageiros para o Castelo.
A Rua de Santa Cruz do Castelo é a
espinha dorsal do bairro. Transposto o
arco, a artéria esconde, no lado esquerdo, um nicho com a imagem de São
Jorge.

grande, um enorme obstáculo quase impossível de remover: a
rainha das serpentes. Ela adorava-o e queria-o preso a si.
Aliás em todos os tempos houve sempre quem gostasse de
transmitir em segredo o segredo que lhe não pertence. E
assim chegou aos ouvidos da Rainha que Ulysses pretendia
deixá-la. Desesperada, ela procurou-o sem demora:
- Nunca te deixarei partir! Olha bem para mim... Nos meus
olhos podes ler o amor... ou a morte!
Ele viu bem como eram verdadeiras as suas palavras e
achou que devia mentir-lhe para levar àvante o seu projecto
de uma abalada. E sorrindo-lhe o mais docemente possível,
replicou-lhe:
- Mas quem te falou em abalar? Nunca semelhante ideia
me passou pela cabeça. Não vês como sou feliz contigo?
Não é tão bela a cidade que edificámos?
O diálogo continuou numa atmosfera de dúvida e falso carinho.
- Ulysses! Não me mintas! Seria muito pior para ti! O meu
ódio será tão grande como o meu amor!
- Es louca! Não sou eu aqui rei e senhor? Para que havia de
querer partir?
- Disseram-me que tens saudades da tua terra!
- Mentiram-te!
- E com que intenção?
- A de desunir-nos! Nós dois, juntos, somos muralhas
invencíveis.
- Dizes bem! Unidos ninguém conseguirá vencer-nos!
Mas... vejo-te, às vezes, tão pensativo a olhar o Oceano...
Receio que desejes novas aventuras...
- Que ideia! Eu prefiro ler o amor nos teus olhos. Não
quero ódios.
- No entanto, sinto que foges de mim.
- Isso é ideia tua! Olha: à noite daremos um grande passeio,
como nos primeiros dias do nosso amor. Queres?

epois entra-se no Castelo.
Antes, porém,
aconselha-se
calcorrear um
pouco mais aquela rua e descobrir um
dos bairros mais típicos de Lisboa.
Com efeito a Rua de Santa Cruz do Castelo faz-nos descobrir uma população
que vive dentro do seu bairro. Residem
na vizinhança de becos e pátios bem
característicos, como o das Laranjeiras.
E um bairro onde vivem pouco mais de
mil habitantes, seiscentos dos quais
associados no Clube Desportivo do
Castelo que foi fundado em 1934. É este
clube que promove os famosos arraiais
dos Santos Populares e das marchas que
representam o bairro durante as grandiosas Festas de Lisboa, que se realizam
em Junho. A vida das pessoas aqui é
mais gregária. Mesmo as novas gerações, em muitos casos, ainda se mantêm
aqui, resistindo ao exílio para os dormitórios nos arredores da grande cidade.

Agora sim, regressemos ao Castelo de
São Jorge e entremos. A saudação é bastante arborizada. A esquerda, a estátua do
fundador da nacionalidade. O rei Afonso
Henriques que conquistou este castelo no
ano de 1147 com a ajuda de Santiago, de
Deus e dos cruzados que vieram da Germânia, Francónia e Itália. No século
XIV, o rei D. João I colocou o conjunto
castrejo sob a protecção de S. Jorge, em
honra da aliança com a Inglaterra, designação que manteve desde então.
Antes de subir às ameias da fortaleza,
impõe-se um passeio pelos jardins cuja
decoração é reforçada pela presença de
várias espécies de aves, como os pavões que, com o seu curioso piar, fornecem um timbre quase exótico a este
altar de Lisboa.
Já no cimo das muralhas é o deslumbramento - Lisboa, o rio Tejo e tudo à volta
oferecem um panorama empolgante. Lá
do alto do morro que serviu de berço à
cidade surpreende-se a sua vida cosmopolita e a marcha do seu quotidiano.
O olhar perde-se nos horizontes da outra
banda. Os dias límpidos deixam ver o
longínquo castelo de Palmela, perto de
Setúbal. Mais perto é o monumento a

Cristo Rei, que, em Almada, se prepara
para abraçar Lisboa, com a Ponte 25 de
Abril a seus pés. Outro monumento, na
margem lisboeta, parece sustentar
aquela ponte: é o gigantesco conjunto
escultórico evocativo das descobertas, a
grande epopeia do povo português.
A Baixa Pombalina deixa subir o som
do bulício citadino, enquanto as ruínas
do Chiado - cujo incêndio enlutou Lisboa há poucos anos - vivem os primeiros momentos de reconstrução.
Ainda na Baixa, o ascensor de Santa Justa é um gigante de ferro que nos transporta às chamadas Ruínas do Carmo,
antigo convento actualmente a funcionar
como museu arqueológico. A direita
surge o Rossio, buliçosa praça acolitada
pelo Teatro Nacional de D. Maria I I que,
por sua vez, tem ao lado o coração ferroviário do centro da cidade, reforçado
pela interessante fachada do edifício da
estação de comboios do Rossio.
Depois é a Avenida da Liberdade, antigo
Passeio Público, ladeado por árvores frondosas e irresistíveis, esplanadas onde se
ganham forças para visitar a zona verde
mais famosa de Lisboa - o Parque Eduardo VII, guardado pela imponente e leoni-
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na estátua do Marquês de Pombal, grande estadista e obreiro da reconstrução da
cidade a seguir ao terramoto de 1755.
A esquerda, elevam-se as modernas torres das Amoreiras, enquanto à direita é
o arranha-céus do Sheraton que se insinua. E a cidade moderna, que não pára
de crescer, com os seus hotéis, centros
comerciais e edifícios de escritórios.
Mas voltemos o olhar para o rio Tejo e
para o Terreiro do Paço, considerado a
sala de visitas de Lisboa. Ali desembarcou a Rainha Isabel I I de Inglaterra
quando visitou Lisboa no início dos anos
50. A estátua do rei D. José I ilustra harmoniosamente o centro desta praça.
Mas a panorâmica que as ameias do Castelo de S. Jorge oferecem ao visitante, não
se esgota aqui. Seriam necessárias muitas
páginas para descrever, ainda que resumidamente, todos os pontos de interesse que
dele se avistam. As propostas, tal como a
paisagem, são a perder de vista, e assim se
compreende porque o castelo deve ser o
primeiro ponto a procurar na cidade. E dali que ela nos atrai e seduz, é dali que nos
sugere itinerários e assegura alternativas.
Descer à superfície e voltar à história desta velha construção militar é o próximo

passo. Os historiadores referem a existência das primeiras fortificações no tempo
dos romanos, quando Júlio César, depois
de ter dominado Pompeu e vencido na Espanha toda a resistência, concedeu ao povo ribeirinho o foro de município romano.
Teria sido no ano de 48 a. C. que se ergueram as primeiras muralhas castrenses.
Com a entrada dos árabes, o Castelo sofreu melhoramentos. Após a pilhagem de
Lisboa por Ordonho III, rei de Leão, que
deixou a povoação arruinada, os árabes
reconstruíram a cidade com poderosas
fortificações, das quais tantos vestígios
existem ainda hoje. Construíram um castelo cuja cintura de muralhas, que o completou, é designada por "Cerca Moura".
Desta linha de muralhas ainda se podem
ver vestígios nos cubelos do Largo de S.
Rafael, em Alfama, do miradouro de
Santa Luzia, ou da "Porta de Alfofa", na
Rua da Costa do Castelo, quando se desce pelas Escadinhas de S. Crispim para a
Rua de S. Mamede ao Caldas.
No interior do castelo havia três torres
de grande altura e fortíssima construção
- a de Menagem, comum a todos os castelos medievais, a de Ulisses, assim
chamada porque se atribuía ao herói grego

- Sim, Ulysses! Mas não te esqueças: o meu amor é grande
mas o meu ódio pode ser ainda maior!
Ele sorriu-lhe. Alguém chegou e a conversa ficou suspensa.
Lentamente, a rainha das serpentes afastou-se...
Ulysses preparou tudo para essa noite. Teria de partir, ou
antes, teria de fugir e para isso precisava de um plano bem
organizado. Habituado às lutas, fácil lhe foi organizar a fuga.
E como precisasse de um auxiliar chamou o mais fiel dos
seus companheiros, falando-lhe com ansiedade desusada:
- Escuta: preciso do teu auxílio...
O fiel companheiro respondeu-lhe com a solenidade dos
grandes momentos:
- Podes contar comigo para tudo! Dispõe da minha vida se
quiseres...
- Não quero tanto... preciso apenas que te disfarces tão bem
que alguém te possa confundir comigo próprio.
- E fácil... temos a mesma estatura!
Ulysses abanou a cabeça apreensivo:
- Pois sim... mas não te esqueças que se trata de enganar uma
mulher... e o coração das mulheres é bem difícil de enganar!
O companheiro de Ulysses baixou a voz:
- Compreendo... queres fugir dela esta noite!
Ulysses sorriu, feliz:
- Isso mesmo! Tenho já o plano formado. Irás buscá-la e passear com ela que está à minha espera. Entretanto, eu fugirei.
Como resposta, o companheiro de Ulysses disse apenas:
- Que os deuses nos protejam!
De princípio, tudo se passou como Ulysses previra. O seu
fiel companheiro, muito bem disfarçado, foi buscar a rainha
das Serpentes e levou-a para longe do rio, passeando ao
luar. Mas só ela falava. Ele receava que ela lhe reconhe-
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a f u n d a ç ã o da
cidade, e a Albarrã ou do Haver,
com mais nobre
história que as
restantes, por deC A P I T A L
pois ter guardado
E U R O P E I A
D A
CULTURA
o erário real.
Mais tarde, o rei
D. Fernando, que
mandou construir uma nova muralha - a "Cerca Fernandina" - para defender a cidade que
entretanto tinha crescido, utilizou a
última torre para c o n s e r v a ç ã o dos
arquivos nacionais, a qual passou a
designar-se por "Torre do Tombo".
O rei D. Dinis acrescentou ao Castelo um
grupo de edifícios a que se chamou "Paço da Alcáçova", utilizado como palácio
real até ao reinado de D. Manuel. Aí nasceram reis e príncipes. Transferida a corte para o Paço da Ribeira, não tardou que
o Castelo ficasse ao abandono.
Na ocupação espanhola dos Filipes, foi
utilizado como aquartelamento e prisão.
Com a Restauração, em 1640, a sua função pouco se alterou, continuando a ser
utilizado como presídio.

cesse a voz. Embalada pela emoção do amor, a rainha serpente ia dizendo, embevecida:
- Construiremos um Império imenso. E a tua Ulysseia - a
nossa Ulysseia!- será a cabeça do Mundo. A cabeça desse
Império! Que dizes? Ahn? Mas tu não falas? Não me dizes
nada? Porquê?
A mulher serpente começou a inquietar-se.
-Olha para mim! Quero ver os teus olhos! Tu escondes-me
alguma coisa!
Ele tentou afastar-se. Ela encarou-o de frente e reparando
no engano em que caíra, gritou furiosa:
- Ah, vilão! Fui traída! Enganada! Mas tu morrerás e ele
também. Toma! Este é o teu castigo. Recebe o meu veneno!
O companheiro de Ulysses deu um grito e caiu no chão. Ela
curvou-se para ele:
- Diz-me! Diz-me, miserável... onde está ele, o traidor?
Num estertor o jovem companheiro de Ulysses, que dera a
vida pela liberdade do amigo, murmurou:
- Ele fugiu ... fugiu pelo mar... já deve ir longe...
Ela cerrou os dentes numa praga:
- Maldito! M i l vezes maldito! Hei-de alcançá-lo custe o
que custar!
E conta a lenda que num esforço superior às suas próprias
possibilidades - a Rainha das Serpentes quis estender-se sobre a cidade alcançando o mar. Daí, dessa inútil tentativa porque Ulysses já ia longe - resultou apenas a sua morte. E
como simbolismo do esforço feito, ficaram as sete colinas
de Lisboa, desenhadas pelas contorsões finais da pobre Rainha das Serpentes.
Espavoridas, as serpentes fugiram. Mas ali, no antigo reino
de veneno e morte, ficou edificada e altaneira, nas suas sete
colinas, a mais bela cidade de então!

C

om o terramoto
de 1755 ficou
muito arruinado. Numa das
suas torres, o
general francês Junot hasteou, em Dezembro de 1807, a bandeira napoleónica.
Em 1910 foi considerado monumento
nacional e, no ano de 1938, finalmente
foi decidida a sua reconstrução.
Apesar de tudo, conseguiram chegar até
aos nossos dias alguns elementos arquitectónicos. Conserva-se, com alguma
pureza, a cidadela com a respectiva barbacã e algumas das torres que ocuparam
a parte norte do histórico castelo.
No antigo presídio, conjunto arquitectónico vizinho da fortaleza, funcionam
dois restaurantes, autênticas atracções

gastronómicas do recinto. A Sala Ogival,
propriedade do Páteo Alfacinha (outro
espaço privilegiado de animação lisboeta), é o cenário escolhido para as bodas
dos casamentos burgueses da capital, recepções e exposições. A Sala Ogival
promove ainda, em colaboração com a
Câmara Municipal de Lisboa, concorridos "jantares medievais", autênticas
recriações de épocas, que se estendem
aos jardins do Castelo.
Por seu lado, a "Casa do Leão" - que
pertence às Pousadas de Portugal - é um
miradouro da Lisboa Pombalina que se
prolonga até ao Tejo e cujo panorama se
confunde com o requinte da casa, logo
seguido pelo da culinária, que parte dos
nossos pratos mais típicos e chega ao rigor
da cozinha internacional. Junto da cidadela estende-se um grande terreiro confinado pelas antigas muralhas árabes, em
cujos lances fica a célebre Porta de Martim Moniz. O acesso tomou o nome de valoroso lidador que, por ocasião do último

ataque da tomada de Lisboa aos Mouros,
se atravessou na famosa porta para assim
proporcionar a entrada dos portugueses.
Esta porta dá acesso a outra entrada do
Castelo, por Santo André, em direcção à
calçada do Menino de Deus, onde se
encontra uma curiosa casa quinhentista,
de um só andar, de ressalto e janela
quadrada na empena angular.
Resta apenas recomendar o último percurso da zona para fechar com chave de
ouro esta visita ao altar de Lisboa. Da
calçada do Menino de Deus, corta-se à
direita para a Rua dos Cegos, à procura
do "Cantinho" ou da "Cerca Moura": repousantes esplanadas no Largo das Portas do Sol, com vista para o casario de
Alfama e para o imponente monumento
que é a igreja de S. Vicente de Fora.
O Castelo de S. Jorge é, enfim, Lisboa,
Tejo, e tudo sob o olhar irresistível da
conquista que prende para sempre todos
os seus visitantes.

V F O R U M DO T U R I S M O
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o V Forum do Turismo organizado pelo Pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Lisboa e pela Horwath
Consulting, empresa de consultores especializados em turismo, realizado no Palácio da Ajuda no passado dia 14 de
Julho, foram abordados e analisados diversos temas de relevância para a actividade turística da capital, na sequência da
apresentação de um estudo realizado pela Horwath Consulting sobre o Perfil do Turista em Lisboa e as Suas Opiniões e
Atitudes em relação ao Produto Oferecido.
Estes estudos revelaram-se importantes instrumentos de trabalho, cujos resultados permitiram uma mais correcta e eficaz
identificação e avaliação das carências e vocações da cidade de Lisboa em relação ao turismo interno e externo.
Das intervenções e posterior debate, surgiram sugestões para a melhoria das condições da cidade como destino turístico,
das quais se destacam como prioritárias:
• melhorar o ambiente da cidade no que respeita à limpeza, segurança, ruído e espaços verdes;
• valorizar o património edificado e revitalizar os bairros históricos;
• apostar nos segmentos de Congressos, Incentivos e Turismo Cultural, através da criação de infraestruturas
que permitam a realização de Feiras, Salões e Congressos, designadamente um centro de Congressos, uma
nova FIL e espaço para pequenas feiras e mostras;
• desenvolver a cooperação e articulação entre o sector público e o sector privado nas actividades relacionadas
com a informação e o apoio ao visitante de Lisboa, com especial relevo para a promoção e melhoria da
qualidade dos serviços prestados (restaurantes, taxis, lojas, percursos culturais, sinalização da cidade, etc.);
• internacionalizar, articular e melhorar a informação relativamente às acções de animação e aos valores
culturais da cidade (especificamente no que respeita a "Lisboa, Capital da Cultura/94"), em detrimento
da promoção generalista, por forma a dar resposta aos grandes grupos motivacionais. Esta acção terá que
ser articulada entre o "trade" e outras entidades vocacionadas para esta área.

a

A 7 COLINA
N

o início dos anos 70, o Prof. José-Augusto França apresentou e
publicou um estudo muito detalhado relativo ao eixo compreendido entre o Cais do Sodré e Largo do Rato, cuja via de penetração é, na sua prestigiada e avisada opinião "a mais rica de informação
urbana em Lisboa".
Para além do valor intrínseco da riqueza patrimonial e urbana desta zona
da cidade, existe a riqueza de um tecido social e cultural que cruza e faz
conviver as mais diversas actividades, e que tem sido a garantia da sua
permanência no tempo. Encontramos escolas, institutos públicos, habitação, comércio e lazer, numa proporção equilibrada que se vai mantendo,
sem que haja ainda uma consciência global do valor e encanto que esta
Lisboa Romântica desperta a quem a visita.
Intervir nesta zona da cidade, através do programa "A 7 Colina'', será um
desafio ambicioso e estimulante para todos nós, na medida em que o projecto pretende valorizar, evidenciar, informar e animar toda uma área,
pela coordenação e peio concerto dos esforços das mais diversas entidades. Queremos tornar possível que na Primavera e Verão de 1994, o público
possa ter acesso aos mais variados espaços e iniciativas: exposições,
edições, beneficiação de imóveis e jardins, animação urbana, azulejo, arte
pública, cafés, restaurantes, bares, casas de fado e visitas guiadas.
Unir e integrar esforços é o nosso objectivo. Estamos certos que a "7*
Colina" será, em 94, um ponto de referência para quem nos visite, e que
dela se vai sair com a mais viva e lisboeta das impressões - a saudade.
a
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m Fevereiro, o Ballet Gulbenkian
apresenta " A m a r a m á l i a " ,
coreografia de Vasco
Wellenkamp inspirada nos fados de
Amália Rodrigues, com assistência
musicai de Nuno Vieira de Almeida.
A Companhia Nacional de Bailado
apresentar-se-á no Centro Cultural de
Belém, em Março e Dezembro, com
algumas das mais interessantes peças do
repertório de dança clássica, onde
poderemos destacar o programa
Stravinsky.
Em Abril, no Teatro S. Luis,
apresenta-se o resultado de uma
encomenda ao coreógrafo Paulo
Ribeiro - "Dançar Cabo Verde",
com bailarinos portugueses e
caboverdeanos.
Também no Teatro S. Luis e em
Abril, iremos assistir a uma pequena
mostra de novos coreógrafos
portugueses (João Fiadeiro, Olga
Roriz, Vera Mantero, Francisco
Camacho).
Em Setembro, em colaboração com .
os Encontros Acarte, apresentam-se 5
obras de Pina Bausch no Centro
Cultural de Belém, no Coliseu de
Recreios e no Grande Auditório e
Auditório ao ar livre da Fundação
Calouste Gulbenkian.
No Coliseu dos Recreios, de Maio a
Junho, assistiremos ao Ballet
Nacional de Espanha e ao Georgian
State Dancers.
Na Fundação Gulbenkian apresenta-se,
de 1 a 6 de Junho, a Mercê
Cunningham Dance Company.
Em Outubro, e no Centro Cultural de
Belém, apresenta-se o New York
City Ballet. Em Dezembro é a vez de
uma co-produção de Lisboa 94 com a
companhia Rosas, que apresenta um
trabalho de Anne Teresa de
Keersmaeker, uma das mais
interessantes coreógrafas dos nossos
dias.

isboa irá apresentar uma vintena de óperas (entre as
quais Tristão e Isolda, Orfeu e Eurídice, Salomé,
Peter Grimes, Carmen, Traviata, The Rake's
Progress, Júlio César, Danação de Fausto, Medeia e Rei
Artur), muitas das quais novas produções. Visitarão Lisboa
alumas das melhores orquestras europeias (Londres,
Munique, Amsterdão, Bayerische Rudfunk, Oslo, etc.)
dirigidas por maestros tão famosos como Solti, Celibidache,
Maazel, Dutoit, Chailly, Gardiner, Jacobs, Herreweghe,
Brueggen e W. Christie. Haverá ainda um ciclo de integrais
e numerosos recitais de solistas líricos e instrumentais.

TEATRO
E

m Março, no Teatro D. Maria I I , apresenta-se a peça
"António Vieira", com encenação de Ricardo Pais a
partir da versão dramatúrgica de Luisa Costa Gomes.
Através da obra e da vida do jesuíta António Vieira, uma
reflexão actualizada sobre a História de Portugal, na sua
abertura ao diálogo, interculturas e civilizações.
Em Março, no Centro Cultural de Belém, apresentaremos a
peça de Bob Wilson "Alice", com música de Tom Waits,
uma das suas últimas criações cujo tema tem por base o texto
de Lewis Carrol "Alice no País das Maravilhas".
De Maio a Junho, no Teatro da Trindade e na Cornucopia
respectivamente, Luis Miguel Cintra encena " O Conto de
Inverno" de Shakespeare e o "Triunfo do Inverno" de Gil
Vicente. Trata-se da apresentação da projecto INVERNO,
dois dramaturgos maiores da cultura ocidental reflectem sobre

0 tema clássico da metamorfose, da mudança do Inverno em
Primavera, do ciclo da renovação da natureza e da vida.
Em Junho, no Teatro D. Maria I I , assistiremos à encenação
por Filipe L a Féria da peça de Agustina Bessa-Luis "Luisa
Todi". Um espectáculo em forma de ópera-teatro sobre o
percurso de uma cantora lírica que dominou os palcos
europeus da sua época.
Julho traz-nos outra vez Ricardo Pais com uma criação
intitulada "Fados". A voz, a fala, Lisboa numa encenação de
um dos mitos portugueses. O Fado, os Fadistas e a cidade.
Em Novembro deverá estrear "Lulu", numa encenação de
Ana Tamen e com a participação, no papel principal, de
Maria de Medeiros. Um texto muito denso, um espectáculo
arriscado sobre o mito de D. Juan no feminino.
Em Dezembro, e fechando a programação de teatro, Jorge
1 .a vi lli encena a peça "Os jornalistas", de Schnitzler, com
actores portugueses, trata-se de uma co-produção com o
Théâtre de La Colline, de Paris, do qual é o director, e com o
Teatro D. Maria TL
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MUSICA LIG IRA e FADO
C A P I T A L
E U R O P E I A
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ma atenção especial será
dedicada ao FADO: diversos
espectáculos, edições
discográficas e uma grande exposição
no Museu de Etnologia.
Ao longo de todo o ano e em
diversas salas, Lisboa apresentará
um conjunto de espectáculos
musicais - Folk, Jazz, Rock e Pop sob o tema "A Mulher na Música
Popular". Este Festival será acompanhado de edições e solóquios
realizados em colaboração com o
ICTM/UNESCO.
O grupo catalão Fura dei Baus
estreará em Lisboa a sua nova
produção " L ' E N D E R R O C " .
Ao longo de todo o ano, em toda a
cidade, em salas e ao ar livre,
cantados em muitas línguas, tocados
em muitos estilos, serão mais de
trezentos os espectáculos de música
popular.

CINEMA

N

a área do cinema haverá uma
programação especial que
decorrerá no cinema Tivoli e
na Cinemateca Portuguesa, da qual
destacamos:
"100 Dias, 100 Filmes", uma mostra
dos 100 "melhores" filmes europeus;
"Lisboa no Cinema", filmes
portugueses e estrangeiros cuja acção
decorre, total ou parcialmente, em
Lisboa; ciclo de clássicos do cinema
mudo, com acompanhamento de
orquestra.
Para além destes acontecimentos,
uma estreia mundial: "Lisbon
Story", um filme de Wim Wenders
rodado em Lisboa.
Durante os meses de Junho e Julho,
no Centro Cultural de Belém, está
prevista a primeira grande exposição,
em Portugal, sobre a arte e
tecnologia do vídeo, para a qual será
seleccionada uma série de
importantes obras ilustrativas da
utilização das novas tecnologias:
vídeo-instalações, instalações

interactivas, esculturas holográficas e
realidade virtual.

e ARTES PLASTIC
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programa de exposições de Lisboa 94, Capital
Europeia da Cultura insere-se num quadro conceptual em que a cidade surge como a primeira obra
de arte a mostrar. De um itinerário global - no qual a zona
ribeirinha será sempre protagonista - destacam-se os eixos
principais da cidade: Belém-Xabregas, no percurso que vai
do Museu de Etnologia e do Museu de Arqueologia ao
Museu do Azulejo, passando pelo Terreiro do Paço. A partir
daqui desenha-se o segundo eixo que dá acesso à Lisboa das
Quintas, com o Museu do Teatro e o Museu do Traje. Na
zona central, o Museu do Chiado (completamente renovado
e dotado de nova programação) e o Museu da Música (que
abrirá com uma das melhores colecções de instrumentos
musicais da Europa), articulam-se com o Museu Nacional de
Arte Antiga, também alvo de remodelações profundas. Aqui
terá lugar a exposição "As tentações de Bosch e o Eterno
Retorno", mostra que escolherá, como placa giratória, o
tríptico da Tentações de Santo Antão, construindo
simultâneamente um percurso inédito pelo imaginário
universal dando particular relevo à grande pesquisa
surrealista.

Vinte e três exposições proporcionarão uma visão abrangente
da nossa cultura, da mais erudita à mais enraizada. No
Museu Nacional da Arqueologia, descobrimos uma "Lisboa
Subterrânea" e seus tesouros escondidos. "O Fado",
fenómeno lisboeta por excelência, será objecto de uma
mostra no Museu Nacional de Etnologia, enquanto o Traje
Popular revelará todas as facetas de uma memória (quase
perdida) da vida material do povo lisboeta.
Sendo Lisboa uma cidade onde o encontro de culturas
constitui uma valência essencial, a exposição "Escultura
Angolana" revelará obras de todos os grupos étnicos
angolanos, enquanto que a "Influência Oriental no
Azulejo" demonstrará as aportações dos contactos multicivilizacionais empreendidos durante os séculos X V I a
XVIII.
Se Lisboa foi lugar de passagem e de revelação jubilosa de
novidades, o presente (e o futuro) vão estar presentes em
Lisboa 94 através de uma grande exposição de arte
contemporânea intitulada "Depois de Amanhã", onde
artistas portugueses da nova contemporaneidade
apresentarão trabalhos originais lado a lado com
intervenções plásticas inéditas dos mais significativos
artistas da cena artística internacional.
Através dos diversos núcleos expositivos e das manifestações
de "arte pública", Lisboa será, durante 1994, um lugar de
Festa da Arte, onde a pluralidade das memórias e das
linguagens devolverão ao espaço urbano que habitamos um
estatuto de "cidade aberta".

1 A escolha de Lisboa para Capital
E u r o p e i a da C u l t u r a , em 1994,
constituirá a oportunidade para:
• instituição de realizações culturais e
lúdicas que perdurem para além do evento (artes
cénicas, música, etc.) e contribuam para promover
internacionalmente Lisboa;
• promover a recuperação de espaços urbanos,
edifícios e elementos de património estruturantes
para a cidade.

2 A conjugação de esforços e meios municipais
e governamentais d e v e r á visar, assim, um
programa de realizações de que se destaca:

Câmara Municipal de Lisboa
Direcção de Planeamento Estratégico

a Recuperação de Edifícios
• Coliseu dos Recreios
• Edifício da Standard Eléctrica
• Casa Fernando Pessoa
• Palácio do Contador-Mor
b Espaços e Percursos Pedonais
Com vista a reconstituir memórias da cidade e
devolver esses espaços à sua apropriação pública,
como locais de passeio, de animação cultural e
lúdica, de comércio (especializado).
Propostos 6 percursos:
• Estruturas defensivas da cidade
• Cais do Sodré / Rato
• Jerónimos / Palácio da Ajuda
• Santa Apolónia / Museu Militar / Beato / Marvila
• Portas de Santo Antão / Praça de Espanha

Lisboa em tempo de mudança
Lisboa atravessa uma fase de grande dinâmica urbana caracterizada por processos que tendem a reforçar e revitalizar o seu
papel central no território e, simultâneamente, por processos
que tendem a degradar as suas estruturas urbanas, potencialidades e recursos, que introduzem deseconomias e ineficácia
na Cidade e agravam a qualidade de vida urbana.
Paralelamente a uma visível renovação da estrutura funcional,
da dinâmica construtiva e do mercado imobiliário, Lisboa
confronta-se com problemas que se vêm agravando ano após
ano:
• Congestionamento do trânsito, inoperância do sistema de
transportes e bloqueamento geral da cidade;
• expulsão das áreas centrais de usos e ocupações tradicionais habitação, indústria, artesanato, comércio, equipamentos colectivos;

• Jardins botânicos e jardins de lazer
e a revitalização do:

• saturação e ineficácia das redes técnicas e serviços urbanos
especializados, em áreas de maior exigência desses serviços telecomunicações, energia eléctrica e transportes públicos;

Terreiro do Paço
Melhoria e Expansão da Rede de Museus:

— esvaziamento populacional, acompanhado da dissolução da
"vida de bairro" e das relações sociais de nível local.

Reabilitação e expansão do Museu de Arte Antiga

• Melhoria de vários outros espaços museológicos
Operação Praça Afonso de Albuquerque / Cordoaria

Lisboa, mais do que qualquer das outras grandes cidades da
Comunidade Económica Europeia está a sofrer o choque das
importantes transformações históricas ocorridas em Portugal
nas duas últimas décadas.

É neste tempo de mudanças que Lisboa terá de aproveitar as suas potencialidades:
• Cidade Euro-Atlântica, tradicionalmente ligada a outros Continentes.
• Cidade-Capital, com grande capacidade polarizadora e dinamizadora do
país.
• Cidade de recursos humanos e científicos, que lhe permitem competir a
nível internacional.

II!

• Cidade com excepcionais condições naturais e ambientais, e importante
património histórico e urbanístico.

II

Relançar o planeamento urbanístico municipal
O último Plano Geral de Urbanização data de 1967, e desde a década de 60 que
não tinha sido feita uma reflexão sistemática e global sobre Lisboa e o seu futuro.
A falta de instrumentos de planeamento e gestão urbanística actualizados
levou, na década de 80, a intervenções casuísticas e sectoriais descoordenadas
que agravaram os problemas da cidade.
O crescente interesse dos promotores imobiliários, nacionais e estrangeiros, por
Lisboa, e o aumento da capacidade de realização de infraestruturas de transportes
e grandes equipamentos, através dos financiamentos comunitários, tem posto em
evidência a falta de orientações de planeamento e de critérios de gestão urbanística.
Perante esta situação, a administração municipal estabeleceu, a partir de 1990,

U K D M I M I D I
um programa de relançamento do planeamento da Cidade e das bases de uma
nova administração urbanística, que se baseia metodologicamente na
realização, simultânea e articulada, de 3 tipos de planos:
• Plano Estratégico
• Plano Director Municipal
• Planos e Projectos Prioritários
O Plano Estratégico foi concluído e aprovado pela Câmara Municipal em
Junho de 1992 e o Plano Director Municipal foi concluído em Agosto de 1993.

Lisboa centro da Area Metropolitana
Lisboa integra-se e depende de uma vasta Área Metropolitana (AML) com
2.860 Krm e com 2,5 milhões de habitantes, repartidos por 17 municípios.
O município de Lisboa, com 84 Krm, concentra 54% do emprego da Área
Metropolitana e apenas 27% da sua população residente (675.000 habitantes
em 1991). Este facto traduz-se numa grande dependência da população
metropolitana do emprego concentrado em Lisboa, gerando fortes movimentos pendulares diários.

1

Lisboa concentra;
• 80% do emprego dos serviços da A M L
• 23 % do emprego industrial da A M L
• 40% dos professores do ensino superior
público do País
• 37% dos estudantes de ensino superior público do País
• 87% do pessoal de investigação científica do País
Diariamente entram em Lisboa 230.000 veículos que se vêm juntar
aos 400.000 veículos da cidade, provocando grande congestionamento da rede viária urbana (1500 Km). A estrutura urbana da
AML, predominantemente residencial, é muito dispersa e estende-se até cerca de 40 Kms de Lisboa, para Norte e Sul do rio Tejo.
A A M L dispõe de áreas naturais, de recreio e de lazer, de grande qualidade, que oferecem possibilidades ainda não completamente utilizadas.

• Redução significativa da população residente, nunca antes
verificada.
Lisboa perdeu 18% da população entre 1981 e 1991, passando
dc 820.000 para 675.000 habitantes.
• Acentuam-se os desequilíbrios sócio-urbanísticos com a saída
da população jovem e da classe média para a periferia.
A população de Lisboa envelhece, tendendo a fixar-se na cidade
os estratos sociais de maior e de menor poder económico.
• Aumenta a concentração do emprego em Lisboa com predomínio crescente do terciário.
Lisboa cresceu 33.000 empregos entre 81 e 91.
• Acelera-se a reconversão do uso habitacional para uso terciário
no tecido consolidado e na área central da cidade.
• Verifica-se alteração da estrutura dos agentes e promotores
imobiliários, e das estratégias dos investidores urbanos.

CONSIDERAR O PEÃO
COMO O MAIS IMPORTANTE
UTILIZADOR DO
ESPAÇO PÚBLICO URBANO

Seis objectivos para o Plano Director Municipal
Com base nesta avaliação da situação da Cidade e das suas
tendências, estabeleceram-se 6 objectivos globais para o Plano
Director Municipal (1993 - 2003) e para as políticas municipais:
• Recuperar e rejuvenescer a população residente em Lisboa,
criando condições para inverter as tendências de quebra e
envelhecimento da população verificadas na última década.
• Reequilibrar funcionalmente a cidade através da valorização
da função habitacional.
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• Modernizar as estruturas urbanísticas de apoio às actividades
económicas, no sentido de incentivar a modernização e especialização da base económica da Cidade e da Área Metropolitana,
aumentando a sua eficácia e rentabilidade.
• Melhorar as condições de mobilidade na área central da cidade, considerando o peão como o mais importante utilizador do
espaço público urbano, condições indispensáveis a um melhor
funcionamento da cidade e ao conforto dos utentes.

Processos marcantes na década de 80
A evolução da Cidade de Lisboa na última década foi marcada
por 5 processos fundamentais:

• Defender e valorizar a qualidade ambiental e a paisagem urbana histórica de Lisboa e reforçar a imagem de capital, como
condição para preservar a sua identidade.
• Integrar Lisboa num projecto metropolitano que vise a correcção dos desequilíbrios crónicos e o reforço e qualificação da
estrutura urbano-metropolitana a nível nacional e internacional.

Ideia da Cidade - Modelo Urbano
• Lisboa deverá ser uma cidade de serviços qualificados aos níveis supra-municipal, nacional e internacional, nas áreas da formação profissional, da investigação científica e tecnológica, do turismo cultural e profissional, das instituições
de apoio e cooperação com os países africanos, com o Brasil e com o Oriente, e
dos serviços de apoio às empresas. Sem deixar, contudo, de renovar a base produtiva através de indústrias de forte componente tecnológica não poluentes.
• Lisboa encontra projecção nacional e internacional na sua dimensão metropolitana, isto é, como principal centro de um território metropolitano diversificado e polinucleado.
• Lisboa é uma cidade ribeirinha, condição da sua identidade cultural e da
sua qualidade ambiental.
• Lisboa é uma cidade de bairros, de ambientes urbanos e sociais diversificados que favorecem e qualificam a função residencial.
• Lisboa é uma cidade aberta ao encontro de povos e culturas, cidade de
emigração e imigração.

Estratégias e Políticas Urbanísticas
A implantação do modelo de ordenamento implica um conjunto de estratégias que visam actuar sobre os principais processos urbanísticos e orientar
a intervenção dos agentes e da Câmara Municipal na concretização de
políticas, de acções e de projectos que, no horizonte do Plano, permitam
atingir os principais objectivos formulados para o PDM:
• Revalorização da função habitacional no conjunto da cidade e, em particular, na sua área central.
• Estabilização do Tecido Urbano consolidado com prioridade à estabilização da área central da cidade e à reabilitação das áreas históricas centrais.
• Requalificação da estrutura funcional/terciária e desenvolvimento de novas
centralidades.
• Reconversão da zona industrial/portuária oriental para serviços avançados
de apoio às indústrias, e Placa Logística de Lisboa.
Qualificar a zona oriental, sector da cidade em expansão e transformação
com 130.000 habitantes, onde se realizará a Exposição Internacional de
1998.
• Qualificação da rua e do espaço público como quadro fundamental de uso
e apropriação da cidade pelas populações.
• Valorização da Qualidade Ambiental de Lisboa.
Lançar a Carta do Ambiente Urbano de Lisboa, conjunto de directrizes e de
programas para a melhoria da segurança, do conforto e da qualidade paisagística da cidade.
• Prioridade ao Transporte Público e Restrição ao Transporte Individual na
Área Central da Cidade.
Constituir uma Autoridade Metropolitana de Transportes com a participação
dos municípios e operadores.
• Desenvolver uma política de habitação que resolva as carências básicas das
populações vivendo em alojamentos degradados e que torne a habitação
acessível à classe média e aos jovens.

ALQUER QUE SE
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N.° 70 de Pine Street, em Nova Iorque.
O edifício sede do AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. (A.I.G.)

JÁ O SEU DESTINO
É QUASE CERTO
ENCONTRAR NOS.
ESTAMOS EM MAIS DE 130 PAÍSES
DOS CINCO CONTINENTES.
Somos AMERICAN LIFE INSURANCE, CO.
Constituímos a maior rede de seguros do mundo.
Ao longo de mais de 60 anos, temos
proporcionado segurança e protecção a centenas
de milhares de detentores das nossas apólices.
Somos membros da AMERICAN INTERNATIONAL
GROUP, INC. (A.LG.), um dos grupos seguradores
mais importantes do mundo, com um activo
superior a 20 000 milhões de dólares e cuja rede
internacional se estende pelos cinco continentes.
Em Portugal, continuamos também a ser símbolo
e prática de uma técnica que se baseia
no profundo conhecimento do mercado mundial,
de uma constante inovação em seguros, para que
cada um deles melhor se adapte às necessidades
reais dos nossos clientes.
Connosco, a garantia de uma inabalável
solidez financeira.

AMERICAN

LIFE

A m e r i c a n Life Insurance C o m p a n y i l l l C O
Portugal

Av. da Liberdade, 36, 4.° — 1200 LISBOA
Rue do Cempo Alegre, 231, 2.° — 4100 PORTO

English Summary

LISBON -European Cultural Capital in 1994
This yearly appointment by the European Community's Ministers of Culture has two main objectives: to bring nearer the
peoples of Europe, stressing the common elements of European
Culture, and to enable the affirmation and disclosure of the
chosen country's and city's culture.
The organizers aim to present and promote the cultural dimension of Lisbon and great sample of Portuguese culture, by
contributing for a better climate for cultural creation, supporting
national artists and organizing initiatives for placing Portuguese cultural expressions in international circuits. It is expected
that, a new stimulus will be given for the creation of new
spectators. Several actions in the urban fabric will take place to
recuperate buildings, public areas and cultural equipments.
This event will not fade at the end of its short duration and

pretends to be an investment in terms of future. The different
initiatives will involve multiple areas: Architecture and Urbanism; Visual Arts (design, photography, etc.); Science and Technology; Dance; Theatre; Exhibitions and Fine Arts; Literature
and Thought; classical Music and Opera; Popular Music and
Jazz.
The success of Lisbon, European Cultural Capital, will show the
cultural affirmation of the Portuguese Culture in the European
context, whose values, ideas and aesthetic concepts it shared
and helped mold.
As Pessoa said, Portuguese legacy to European civilization is
Universalism: That special capacity of hugging the world and
promoting a meeting of cultures.

St. GEORGE'S CASTLE - The altar of the city
The best way to conquer the castle is a walking tour. There is
always the alternative of bus 37 or the clanging trams. Star at the
Rossio Square, pass the churches of Madalena, Santo António
and the Cathedral See. A short stop at the belvedere of Santa
Luzia, overlooking the roofs of Alfama, the Tagus and its other
margin-an unforgettable panorama. Climb Travessa de Santa
Luzia to Largo do Contador-Mor, and a welcome refreshment at
the typical "Tasquinhas" esplanade.
Rua S. Cruz do Castelo is the backbone of this old quarter, past
the arch in a niche the image of St. George. This street reveals
the population, living in the typical alleys and patios, a little over
one thousand, the inhabitants are truly gregarious.
Let us now enter the castle, to the left a statue of the country's
founder. Before climbing the battlements walk through the
gardens, with its various species of birds, specially peacocks.

URBAN

STRATEGIES

Lisbon is part of and depends upon a vast metropolitan area (2,860
Km2 - 2.5 million inhabitants) spread over 17 municipal districts.
The municipal district of Lisbon, 84 km2, concentrates 54% of
the jobs of metropolitan area and only 27% of inhabitants
(675,000). This fact creates a huge daily movement of people.
More than any other big EC city, Lisbon is facing the shock of
important historical changes that affected Portugal during the
last 2 decades.
The municipal administration has launched a program of city
planning and the basis of a new urban administration based upon
the simultaneous and articulated realization of 3 types of plans:
• Strategic plan
• Municipal Director plan
• Prioritary plans and projects.

Stop the walls it is pure dazzlement - Lisbon (as the legend goes,
said to be founded by Ulysses) and the Tagus and its other margin
- the castle of Palmela near Setúbal, the monument to Christ the
King and the bridge. On this side of the river the monuments to
the discoveries, downtown Lisbon, with its Rossio Square, the
gigantic iron elevator. Then Avenida da Liberdade, Marque's de
Pombal and the Park. It would take many pages to describe the
views. The castle should be the first point to discover the city. Its
first fortifications date back to the Romans, followed by the
Arabs. There walls, called "Cerca Moura" (moorish belt), some
of whose traces can still be seen. From King's dwelling, to a
prison. To its present state (largely rebuilt after the 1755
earthquake and lately in 1938) the castle is Lisbon, the Tagus,
forever captivating its visitors.

The strategic plan was concluded and approved in June 1992
and the municipal director plan was concluded in August 1993,
setting six global objectives:
• To recuperate and rejuvenate the residing population
• To functionally rebalance the city by enhancing the habitational
activity
• To modernize the urban structures supporting economic activities.
• To improve circulation in the city center, considering the
pedrestian the main user of the urban public space
• To defend and enhance the environmental quality and the urban
historic landscape.
• To integrate Lisbon in a metropolitan project.
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O CRÉDITO podia enumerar detalhadamente todas
as razões que o tornaram no banco com melhores respostas
na área da habitação.
Mas, desta vez, o CRÉDITO fica pelo
essencial. E o essencial ó que você adquira
uma casa própria.
Afinal, com meia dúzia de coisas, o assunto
fica esclarecido.

I RESPOSTAATÉ 7 DIAS
O CRÉDITO garante-lhe uma apreciação
rápida do seu pedido de empréstimo.
Em 7 dias ou menos, você
Aem uma resposta
para as suas
expectativas.

CREDITO INTERCALAR
Para sinalizar o pagamento de uma nova
c a s a y ^ ^ v o c ê ã o precisa de
vender
precipitadamente a sua casa actual.
O CRÉDITO empresta-lhe o dinheiro
necessário para o sinal da sua nova
habitação e você fica com mais tempo para
negociar a venda da anterior.
n

I

2

FINANCIAMENTO A 100%
Na altura própria, você pode escolher o
tipo de financiamento mais adequado
para si. O CRÉDITO está preparado
para conceder empréstimos á
habitação que,
em
casos
concretos,
podem ir até
aos 100%.

1

AVALIAÇÃO RÁPIDA"
Uma avaliação correcta não é, necessariamente, lenta.
Pelo contrário.
No CRÉDITO você<
pode saber o valor
da sua casa rapidamente.

A M O R T I Z A ÇÃO
ATÉ 30 ANOS
Segundo
os seus interesses, você pode escolher qual o prazo de
empréstimo que mais lhe
convém.
Por isso, no CRÉDITO, ele
varia de acordo com a sua
situação, podendo ir até 30 anos.

I

CPP CREDITO RECHEIO
Depois de obter um empréstimo para a sua
nova casa, não há nada melhor do que
mobilá-la e equipá-la a
seu gosto.
Agora pode]
fazê-lo através do CRÉDITO, recheando a s u a '
casa com a ajuda de um financiamento que
vai até aos 1500 contos e lhe possibilita
uma amortização até 36 meses.
Visite um dos muitos balcões do CRÉDITO.
Para além do Crédito á Habitação, você vai
encontrar todos os serviços e produtos que
fazem de nós um banco de serviço
completo.

CRÉDITO PREDIAL PORTUGUÊS
Um Banco com

O passado

nunca

morre. Nem chega sequer a ser

passado
Faulkner

M

onumento arquitectónico de
vetusta solidez mas de
venustas proporções, o Teatro de S. Carlos pode, sem exagero, ser
considerado um dos mais belos teatros
do mundo, de entre os quais é, também,
um dos mais antigos. A sua ancianidade
deve-se sobretudo à feliz circunstância de
ter sido poupado à fúria dos elementos ou
à incúria dos homens, fortuna que não
bafejou muitos dos seus congéneres. E
isto é tanto mais verdade quanto é sabido
que só entre 1780 e 1867 foram consumidos pelas chamas mais de uma centena de teatros na Europa e nas Américas.

tr aa

Aqui mesmo, no nosso país, esta sinistra
regra não conheceu excepção, pois no
século XIX arderam os Teatros Bacquet
e S. João, ambos no Porto, o das Laranjeiras, em Lisboa, e, recuando a 1755, a
Opera do Tejo, considerada por Charles
Burney uma das mais belas da Europa.
De facto, são poucos os teatros que se
podem orgulhar de tamanha longevidade
e de há tanto tempo cumprirem, com
lustro, a sua função.

d o i s sm
Agradecemos à Fundação São Carlos os préstimos

Situado historicamente nos anos que
logo se seguiram à Revolução Francesa e
concluído no ano em que a guilhotina
caía sobre o pescoço de Luís X V I , o
Teatro de S. Carlos surge, antes de mais,
como uma necessidade de afirmação de
poder sentida pela burguesia mercantilista lisboeta, a qual, desde os tempos de
Pombal, vinha a assumir cada vez maior
protagonismo nos negócios do Reino.
Davam visibilidade a essa nóvel classe
os capitalistas Joaquim Pedro Quintela,
Anselmo José da Cruz Sobral, Jacinto
Fernandes Bandeira, António Francisco
Machado, João Pereira Caldas e António
José Ferreira "Sola", homens por cujas
mãos girava o comércio graúdo dos
óleos, sabões e cabedais e o monopólio
das lotarias, tabacos e diamantes, mercê
da protecção que lhes fora dispensada
pelo marquês em recompensa pela ajuda
que lhe prodigalizaram quando da
reconstrução de Lisboa. Senhores de
colossal riqueza, possuíam ainda vastos
solos na cidade, muitos dos quais a
aguardar rentável urbanização.
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LOS DE CIVILIZAÇÃO TEATRAL
Em face de um tal quadro de prosperidade, parecia não oferecer qualquer
impedimento a construção de um teatro
de ópera italiana em Lisboa, já que metal
sonante e terrenos havia, vontade ainda
mais e necessidade não menos. Para
materializar o projecto só restava saber se
a Coroa estava disposta a entrar no negócio, que era o de aceitar o financiamento
alheio do edifício, a troco de amortizações da dívida, até se tornar proprietária
do mesmo.
Mas a Coroa, confrontada no plano externo com uma conjuntura política inteiramente desfavorável e, no plano interno, a
braços com a enfermidade da rainha, a
tineta de Carlota Joaquina e a infelicidade
de um príncipe pouco dextro para a governação, tinha mais com que se preocupar. Por outro lado, é provável que de
início tenha encarado o assunto com
alguma reserva, visto não ser costume em
Portugal a ópera italiana sair fora do círculo aristocrático.
E então que entra em cena Pina Manique,
o célebre intendente geral da polícia e,
pour cause, homem de confiança do Paço,
a quem este confia a missão de representar os seus interesses no negócio.

Para tanto autoriza-o, por decreto, a celebrar escrituras que servissem de título e
segurança às consignações a ser pagas aos
credores, as quais seriam deduzidas não
só de quaisquer rendimentos da inspecção
mas também dos aplicados à Casa Pia,
para cuja administração reverteria o Teatro depois de reembolsados os capitalistas.
Com este acordo, Manique tranquilizava
ao mesmo tempo os investidores e vinculava o Teatro à Coroa através de uma
interposta instituição a ela pertencente.
Perante condução tão zelosa das negociações, não surpreende que a Coroa tivesse
acabado por dissipar as dúvidas eventualmente existentes, e, descansada, mandasse dar despacho favorável para adjudicação da obra.
Ficara assente que o novo teatro de ópera
italiana seria construído nos terrenos pertencentes a Joaquim Pedro Quintela, sitos
a S. Francisco do bairro alto da cidade.
Porém, a zona escolhida oferecia más condições de serventia da obra, em virtude da
existência de um desnível entre a Rua do
Outeiro (actual Rua Paiva de Andrada) e a
Praça anexa. Tomava-se indispensável construir um socalco que permitisse escorar solidamente o edifício, operação que implicava

trabalhos complicados de engenharia.
Após a remoção desta dificuldade começa a construção do edifício propriamente
dito, sob a orientação do mestre de obras
Joaquim Pereira e a fiscalização do desembargador do Paço Sebastião António
da Cruz Sobral, conforme o risco de José
da Costa e Silva, Real Arquitecto de
Obras Públicas, Académico de Mérito da
Academia de S. Lucas de Roma e
Cavaleiro do Hábito de Cristo.
As obras iniciaram-se a 8 de Dezembro de
1792 e em 30 de Junho do ano seguinte o
Teatro de S. Carlos abria as portas ao público
com a representação da ópera La ballerina
amante de Domênico Cimarosa e o bailado
"A Felicidade Lusitana". Menos de sete
meses, portanto, demorou a sua construção.
No dia seguinte toda a Lisboa certamente
não falava de outra coisa a não ser do novo
Teatro, milagre da Coroa realizado com o
dinheiro da burguesia. E é desse milagre
que nos fala o próprio edifício através das
linguagens estéticas e éticas que nele se
cruzam. Por fora, a frontaria neoclássica
apresenta-nos o semblante de uma classe
sólida e que se sentia duradoura; por dentro, o espírito barroco das suas decorações diz-nos que essa classe queria e podia dominar.

O KDIFICIO
O Teatro de S. Carlos confina a norte, para
onde está virada a frontaria, com o Largo
que tem o seu nome, a poente com o Largo
do Picadeiro, a nascente com a Rua Serpa
Pinto e a sul com o prédio que actualmente
lhe dá serventia, e no qual, desde a sua
criação até às obras de 1934-40, esteve instalada a Polícia Internacional de Defesa do
Estado, vulgo PIDE, antes de se transferir
para a Rua António Maria Cardoso.
De três pavimentos se compõe a frontaria do
Teatro de S. Carlos. No primeiro sobressai
um pórtico em silharia rústica, com três arcadas frontais e duas laterais em arco de volta
perfeita, sobre o qual se estende uma varanda, limitada por uma balaustrada interrompida, onde ressaltam quatro colunas de ordem
dórica. No segundo pavimento três portas
envidraçadas com molduras rectilíneas dão
acesso à dita varanda. Sobre as duas portas
laterais estão esculpidos dois altos relevos
representando duas cornucopias com o caduceu de Mercúrio, símbolo alegórico do comércio, e sobre a porta do meio está gravada
uma lápide com os seguintes dizeres:
CARLOTAE
BRASILIAE PRINCIPI
QUOD FELICEM ST ATUM REI P.
REGIA PROLE CONFIRMARIT
THEAT. AUSPICATO EXTE
AUCT DID. IGN. P. MANIQ. P. P.
OLYSDTONENSES CIVES
SOLIC. AMORE ET LONGA FIDE
ERGA. DOM UM AUG. PROBATI
IN. MON. PUBLICAE LAETITIAE
C
ANNO MDCCXCIII

L.

an

O terceiro pavimento, como que repousando sobre as quatro colunas mencionadas, tem no meio um relógio ladeado por
duas janelas. Este pavimento é rematado
com a pedra de armas da Coroa e dois
vasos fechados.
O VESTÍBULO
Passando o pórtico entra-se no vestíbulo,
sala rectangular com cinco portas
envidraçadas. À mão direita situa-se o
bufete e à mão esquerda a bilheteira. Em
frente, três portas dão acesso à plateia e
aos corredores que conduzem às escadarias e ao elevador do lado esquerdo.
O vestíbulo foi outrora decorado com
frescos alegóricos do precipício de Fetonte,
da autoria de Cirilo Volkmar Machado, e,
mais tarde, quando das obras de 1906-08,
da responsabilidade de Ventura Terra,
substituídos por decorações em estilo
"pompier". Com as obras de 1934-40,
dirigidas por Guilherme Rebelo de
Andrade, esses elementos decorativos de
mau gosto foram removidos, tendo-se
conferido ao vestíbulo o estilo sóbrio que
hoje se pode apreciar.
A SALA DE ESPECTÁCULOS
De qualquer das três portas do vestíbulo se
chega, atravessando o corredor, à sala de
espectáculos. E em forma elíptica, tendo

o eixo maior 23,6 m e o menor 16,6 m.
De toda a parte se vê e ouve admiravelmente. Todavia, a sonoridade é um pouco
inferior no lado do Picadeiro, em virtude
de aquela zona do Teatro se encontrar
quatro metros abaixo do nível da rua, o
que obstrui a caixa de ressonância.
A sala compreende a plateia, com capacidade para 404 espectadores, e cinco ordens de camarotes, com capacidade para
456 lugares. Os camarotes são ricamente
ornamentados com arabescos em "papier
maché" pintado a ouro, os quais emolduram efígies sobre fundo carmim.
O tecto, circular, abre-se em doze painéis
radiais adornados por medalhões dourados que se sobrepõem a quatro trombetas
cruzadas. Nos extremos, junto da boca de
ópera, estão pintadas, a fresco, as efígies
de Mozart e Rossini. Esta decoração data
da segunda metade do século X I X . A
original representava, em 1843, segundo
o príncipe Felix von Lichnowsky, os corpos celestes e o sistema planetário.
Todo o conjunto decorativo da sala de espectáculos foi concebido por Cirilo Volkmar
Machado, Manuel da Costa, Giovanni
Maria Appiani e Gaspar José Raposo.
Da voluta do tecto pende um lampadário
"art nouveau", adquirido pelo empresário
J. G. Pacini em 1902. Um mecanismo
permite elevá-lo e baixá-lo, por meio de
um sistema de contra-peso, a fim de assegurar o seu controlo e manutenção.

••
'

l

—-• •

\
—

— •

\

1

) ,) )
-

•

•

-

-

)

como em profundidade, é proporcional ao
da sala de e s p e c t á c u l o s , regra aliás
característica do traçado dos teatros à
italiana.
Toda a superstrutura do palco, ou seja,
teia, varandas e tablado, é original. No
caso concreto da teia, importa salientar
que esta ainda conserva a "aranha", mecanismo que, em conjunto com as tramóias
do sub-palco, servia para as aparições da
maquinaria de cena.
A boca de cena mede 12,20 m de largura
e 6,80 m de altura entre a bambolina régia
e o piso do palco. A sua profundidade é
de 15 m, terminando num ciclorama fixo
construído nas obras de 1934-40.
O espaço cénico tem um caimento de
6,5%, para completar a perspectiva
cenográfica e melhorar a visão da plateia,
cujo piso também é inclinado. Fecha a
boca de ópera um pano que abre à italiana, isto é, no sentido oblíquo.
Entre o proscénio e o fosso da orquestra
erguem-se, de cada lado, duas colunas de
madeira de ordem compósita, tendo entre
si figuras alegóricas da Virtude e do Costume.
O SALÃO NOBRE

Por cima do arco da boca de ópera
encontra-se um relógio, regulado mecanicamente num espaço construído no topo
do arco da cena.
A TRIBUNA REAL
Situada ao nível da primeira ordem de
camarotes e ocupando o espaço de três
camarotes em altura e três em largura, a
tribuna real, com seus quatro faunos dourados, contempla a sala.
O tecto, em meia cúpula, é sustentado por
seis colunas dispostas em semi-círculo
com capitéis ornados de folhas de acanto.
No exterior, encimam-na dois zéfiros que
exibem o escudo da Coroa.
A tribuna real comunica com uma sala
ampla, outrora dividida em vários
compartimentos chamados casas de descanso, os quais se destinavam ao serviço
e uso de reis e de suas famílias. Actualmente esta dependência é utilizada pelo
Presidente do Conselho de Administração
do Teatro.
A tribuna real, da autoria de Appiani, só
foi concluída em 1821 por ocasião do
regresso de D. João VI do Brasil.

No segundo pavimento, ao nível da terceira ordem de camarotes, situa-se o salão
nobre, cuja conclusão só se verificou em
1797, após o que passou a chamar-se salão
das oratórias ou salão da nobre assembleia. Foi criado para a representação de
dramas sacros durante a época da Quaresma, período em que o Teatro encerrava
ao público. Inaugurou com La Passione di
Gesú Cristo de Paisiello.
Com o correr do tempo outras funções ali
tiveram lugar, designadamente lotarias,
concertos e bailes. Em 1824 acolheu a
Academia de Florete de Vicente Rosa,
mestre de espada do Teatro, e, entre 1905
e 1913, nas suas instalações funcionou
também o Centro Nacional de Esgrima.
Até às obras de 1934-40 as paredes do salão
nobre estavam decoradas com motivos
zoomórficos e enquadradas por lambris
de azulejo, a cujo espaço dava acesso uma
escadaria de madeira ladeada por lambris de
azulejo decorados com motivos fitomórficos.
Mais recentemente o salão nobre tem
servido para se realizarem concertos, ópera de câmara, conferências e cerimónias
de cariz social.
A VIDA DO TEATRO

O PALCO
Menos conhecida do público, a zona do
palco é a parte mais surpreendente do
Teatro. O seu volume, tanto em altura

O S. Carlos, excepto no período do Verão,
está aberto ao público durante todo o ano.
As representações de ópera, assim como
recitais, bailado e concertos sinfónicos,

sucedem-se em temporadas e ciclos regulares, embora, nos últimos anos, o seu
número tenha decrescido em virtude dos
elevados custos com a sua produção.
O S. Carlos é frequentado por um público
atento e conhecedor que quase sempre enche
a sala. Esta constante, apesar das crises que
o Teatro tem vivido, mantém-se desde 1793.
Para esse público escreveram P. A.
Guglielmi e Rossini as óperas Gli amanti
delia dote e Adina, respectivamente; dirigiram Fioravanti, Marcos Portugal,
Nikisch, Votto, De Fabritiis, Serafin,
Giulini, Solti, Bonynge e Gardiner; tocaram Lizst, Backhaus, Arrau, Benedetti-Michelangeli e Maria João Pires; cantaram Crescentini, Catalani, Tamberlick,
Alboni, Caruso, Callas, Bechi, Borkh,
Gobbi, Schwarzkopf, Windgassen,
Caniglia, Vinay, Caballé, Domingo,
Bartoli e Merrit, entre muitos outros compositores, maestros, virtuoses e cantores.
Mas não só a arte musical tem sido a única
a assinar o livro de ouro da Casa. Um
grande número de outros acontecimentos
importantes da vida pública e política,
tanto nacional como estrangeira, nela tem
ocorrido ao longo de dois séculos. Esponsais de príncipes, aclamações de reis,
condecoração de heróis, manifestações
pró ou contra governantes, golpes de
estado, elogios patrióticos, enfim tudo,
em suma, o que tem contribuído para
consolidar, no tempo, o lugar cimeiro que
o Teatro de S. Carlos ocupa na vida
portuguesa e, num âmbito mais lato, no
concerto da própria civilização teatral.

João de Azevedo

RESIDENCIAL SOLAR DOM CARLOS
A 5 minutos da praia e dos melhores campos de golf
nacionais, a 10 minutos do Autódromo do Estoril e da
Auto-estrada Lisboa/Cascais, o Solar Dom Carlos,
antiga casa do Rei, é um local tranquilo, com óptimas
instalações, possuindo todos os quartos casa de banho
privativa, televisão e telefone.
Com excelentes jardins, o Solar Dom CaHos tem no seu
interior uma esplendorosa capela, com mais de 350
anos, onde o Rei D. Carlos fazia as suas orações.
The "Solar Dom Carlos" is an old Royal cottage placed
on a peaceful site at 5 minutes from both the sea shore
and the golf courts, and 10 minutes from the Estoril
Autodrome and Lisboa/Cascais motorway. With very
confortable accomodation, all bedrooms have private
bathroom, satélite T. V. set and telephone.
Surrounded by beautiful gardens, where you can dine
listening to live music, "Solar Dom Carlos" comprises a
350 years old chapel where King D. Carlos used to pray.
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Le "Solar Dom Carlos", ancien cottage royale, est situé
prés de la mer et des plus nommés "golf
courts".
Seulement à 10 minutes de I'Autodrome d'Estoril et de
I'autoroute
Lisboa/Cascais,
dans un endroit três
paisible, ses instalations sont três confortables
et
toutes les chambres ont salle de bain privée, television
et telephone.
Entouré d'un jardin ravissant, le "Solar Dom Carlos" a
aussi une três belle chapelle ogee de plus 350 ans ou
le Roi D. Carlos faisait ses prières.
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Amadora
C. M. Amadora

em crescendo

Construir, nos anos 90, a
Amadora do ano 2000
Amadora celebrou o seu 14.° aniversário como cidade e
é duplamente jovem: mais de metade da sua população
tem menos de 34 anos.
A grande aposta é assim, naturalmente, no futuro.
E no futuro pretende-se a qualidade e a melhoria das condições
de vida da sua população.
Há que, nos anos 90, construir a Amadora do ano 2000.

A m b i e n t e e espaços verdes

N

inguém pode ficar insensível às questões relativas
ao ambiente. Nunca é demais falar de preservação
de espaços verdes nos tempos que correm.

A Câmara Municipal da Amadora, consciente da importância destas questões, tem desenvolvido um trabalho regular nesse âmbito. A estrutura verde do Município tem crescido e a criação e preservação dos
espaços verdes tem sido uma preocupação constante.
A Amadora foi, entretanto, a primeira Autarquia portuguesa a concorrer junto da Organização Mundial de
Saúde, ao projecto da "Rede Internacional das Cidades
Saudáveis", entidade da qual espera um parecer favorável.

A m a d o r a cultural

D

esenvolver a área cultural é um dos objectivos da Autarquia.
Actualmente, ao longo do ano, a população já tem um
leque diversificado de eventos de que pode usufruir sem ter de
deslocar-se à capital - música, teatro, cinema, exposições e
outras formas de arte ou espectáculo; e iniciativas como a Bienal de Gravura, Mostra de Escultura de Ar Livre, Simpósio de
Escultura em Ferro, Salão de Banda Desenhada, Feira do
Livro, Festival de Magia, Juventude em Festival, Encontros de
Jazz, Festival de Música Popular Portuguesa, Ciclo de Teatro
de Autores Portugueses e Salão de Inventos, entraram no quotidiano dos amadorenses.

No que se refere ao desporto a Amadora também evoluiu. As modalidades praticadas sofreram um grande incremento e a construção de novos
equipamentos deu-lhes o devido apoio. As
provas internacionais, como a São Silvestre (a maior
do País), o Torneio Internacional Juvenil de Hóquei em Patins,
o Torneio Internacional de Basquetebol (eleita Autarquia do
Ano pela F. P. de Basquetebol) e o Torneio Internacional de
Esgrima projectam a Amadora no Mundo.

INTER
D

AMAI

e 23 de Outubro a 7 de Novembro,
a Banda Desenhada marca presença na Amadora, no IV Festival
Internacional de Banda Desenhada/
/Amadora Cartoon' 93, a realizar na Fábrica da Cultura.
A organização da iniciativa está a cargo da
Autarquia e conta com a colaboração dos
Salões de BD de Angoulême, Colomiers e
de Barcelona, da Fondation du Present
(Geneve), Fondation Hergé, das editoras
Verbo, Meribérica, Asa, Gradiva e o Festival BD de Kemi, entre outros.
A semelhança do ano anterior, o festival é
composto por três áreas: a de exposições,
a de animação e a comercial.
Este ano estarão patentes 21 exposições
(individuais e colectivas), das quais 11 são
de autores estrangeiros, 9 de autores nacionais, e uma exposição colectiva, criada
por autores Portugueses e Cordoveses, no
âmbito do Acordo de Amizade e Cooperação existente entre a cidade da Amadora e aquela cidade espanhola.
A componente internacional foi reforçada. Assim, contamos com as exposições e a presença de diversos criadores de
banda desenhada internacional consagrados no mundo da 9." arte.
Das exposições individuais os destaques
vão para: Augusto Trigo (Prémio Zé Pacóvio e Grilinho' 92 - Melhor Álbum
Português); António Jorge Gonçalves,
com "Na Pista de Filipe Seems"; Rui Lacas (premiado no Festival BD' 91 e Eliseu
Gouveia (premiado no Festival BD' 92);
Abraão (angolano); Bill Watterson (americano - autor de Calvin & Hobbes, bd
publicada na imprensa diária portuguesa);
Arthur Garcia (brasileiro); Ibánez, com a
exposição "Salomão e Mortadela" e Mordillo (espanhóis); Shultheiss (alemão);
Moebius (francês); Hergé (belga) com a
exposição "O Mundo de Tintim".
Das exposições colectivas são de referir:
"Sentimentos" (Portugal/Córdova); "Jazz
e BD" (França); "As Aventuras do Latex"
(Suiça), exposição didáctica sobre a utilização do preservativo; "Autores de BD

N A C I O N A L D E BD
DORA CARTOON*
Portugueses" (25) e "Mulheres", autoras
de BD Portuguesas (15).
Haverá ainda espaço para o trabalho distinguido com o Prémio de Imprensa de
1992, que f o i atribuído a José Paiva
Boléo, jornalista do semanário "Expresso" e para os trabalhos a concurso (4.°
Cone. BD; 2.° Cone. de Cartoon; Cone.
Municipal de BD).
"Autores Portugueses editados no Estrangeiro", é outra das exposições a ver na
Fábrica da Cultura. Será, assim, possível,
conhecer o trabalho dos nossos autores,
editado além-fronteiras, onde é divulgado
e reconhecido contrariamente ao que, não
raras vezes, acontece no seu país de origem, com excepção para os salões que já
proliferam em Portugal.
E igualmente de destacar a realização
mostra colectiva Arte Postal "Hergé",
em homenagem ao autor de Tintim.
Haverá ainda espaço para o Cartoon. Desta vez, os "Cartoons Africanos", exposição colectiva de 9 autores, em representação do melhor que se faz por 6 países
deste continente.
Para além das exposições, haverá ainda
lugar para um vasto programa de animação diária, visitas guiadas para as escolas,
encontros com autores, sessões de autógrafos e um outro espaço, exclusivamente
comercial.
O Amadora Cartoon cresce qualitativamente de ano para ano, tornando-se, cada
vez mais, um importante e "obrigatório"
ponto de encontro internacional da BD
em Portugal.
É a reunião colectiva de muitos artistas,
daqueles que utilizam uma linguagem
ímpar e universal, doseada de muita imaginação, criatividade e talento. Uma mesma forma de transmitir situações reais ou
imaginárias, verdadeiras ou falsas, regras,
valores, preocupações, sentimentos do
quotidiano. Tudo isto e muito mais nas
histórias aos quadradinhos a ver na Fábrica da Cultura.
Recordamos que em 1992, o festival
conquistou cerca de 20 mil visitantes.

93

0

Fotos: C M A • G I R P / G F • Arquivo Fotográfico

TURINAUTO

Sede
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Fax 494 70 36
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Av. Cardoso Lopes, 44 A-B
2700 AMADORA
Tel. 493 80 57
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i n t r a
«Os contos maravilhosos das Mil e Uma Noite, falavam de lendas e países
deslumbrantes onde os génios transformavam as choupanas em palácios
reais. Os contos e as lendas não mentiram. Existe ainda algures, neste
mundo, uma terra encantada: é Sintra.»
George Borrow

A

região de Sintra
abrange uma vasta área geográfica
com distintas a p t i d õ e s
agrícolas, piscatórias, industriais, comerciais e,
acima de tudo, turísticas.
A sua ocupação demográfica apresenta-se através
de uma complexa população de características diferenciadas, herdeira de um
valoroso património cultural observado em t ã o
diversos campos como a
arqueologia, a arquitectura, o i c o n o g r á f i c o , o
paisagístico e o documental.

A

Vila de Sintra, situada na vertente norte da sua
montanha, é uma das mais majestosas e gloriosas
vilas de Portugal. A privilegiada situação geográfica e ambiental incrementou, século a século, a fixação de
populações. Abundantes vestígios arqueológicos subsistem
e numerosas jazidas, pré e proto-históricas, permitem
atestar a sua antiguidade.
O seu Castelo, que teve importância pouco inferior ao de
Lisboa, f o i tomado aos Mouros em 1147 por D.Afonso

Henriques. Sete anos depois, D.Afonso I deu carta de foral
a trinta povoadores que o ficaram habitando, concedendo
grandes privilégios às populações que ali se estabelecessem.
Sintra é sede de um vasto concelho, cuja área aproximada é
de 340Km , limitada a Norte pelo Concelho de Mafra, a
Sul pelo Concelho de Cascais e Oeiras, a Este pelos de
Loures e Amadora e a Oeste pelo Oceano Atlântico.
2

Uma janela do Palacio Nacional da Vila
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intra desde sempre f o i a favorita aos olhos da
» J realeza, como se comprova pelos diferentes estilos
que o Palácio da Vila ostenta.
D. Dinis, construiu naquele local, a partir de uma edificação moura, um imponente paço real. Dois reis deram-lhe
uma especial atenção: D. João I (1385-1433), que mandou
construir o corpo central com seis arcos em ogiva e suas
janelas mouriscas, e D. Manuel I (1495-1521) a quem se
deve não só todo o corpo da direita, com excepção das
suas grandes chaminés cónicas, que são anteriores, mas

0

Palácio Nacional da Pena representa o mais
notável exemplar de arquitectura portuguesa do
Romantismo. Situado num dos cumes fragosos da
Serra de Sintra, integra-se de forma notável no seu tecido
natural de verdura e penedia, atestando as potencialidades
estéticas e técnicas do Barão de Eschewege. O Palácio
remonta a 1839, quando o rei consorte D.Fernando I I de
Saxe-Coburgo-Gotha (1816-1885) adquiriu as ruínas do
Mosteiro Jerónimo de Nossa Senhora da Pena, iniciando a
sua adaptação a palacete, de acordo com a sua apurada
sensibilidade romântica.
De aspecto gracioso, o Palácio Nacional da Pena, é um
verdadeiro cocktail arquitectónico, indo do árabe à renascença, passando pelo gótico e barroco. O arquitecto alemão Eschwege delineou o conjunto acastelado e, conjugando diversos corpos sem unidade de estilo, fez do
palácio um exemplar surpreendente de fantasia romântica.
D. Fernando teve a preocupação de mandar reintegrar harmoniosamente tudo o que era possível preservar, como se
comprova pelos vários vestígios existentes, designadamente o bonito claustro manuelino, a torre do relógio, a

ainda a torre quadrada que está virada a noroeste. Tudo o
resto são acréscimos dos séculos X V I I I e X I X .
No interior são notáveis os azulejos e o tectos pintados e,
em especial, a Sala dos Árabes, a Sala das Sereias, a Sala
dos Brazões, a Sala das Pegas e a Sala dos Cisnes.
O Paço da Vila de Sintra é um dos mais importantes exemplares portugueses de arquitectura realinga e por isso classificado de Monumento Nacional. As duas grandes chaminés geminadas que coroam a cozinha constituem autêntico
ex-libris de Sintra.

excelente Capela de Nossa Senhora da Pena, onde merece
cuidada atenção o retábulo esculpido em mármore, representando em baixos e altos relevos os mistérios da vida de
Cristo, da autoria do escultor renascentista Nicolau de
Chanterene (1529-32). As antigas celas dos frades, o refeitório e demais dependências monacais, foram adaptadas
para salões do palácio romântico, integrando-se assim na
fina e caprichosa estrutura imaginada pela sensibilidade
dominante daquele rei que inovou a sociedade portuguesa,
quer ao nível patrimonial, quer no campo do mecenato das
Artes. As salas, decoradas com esmero, serviram de habitação de veraneio aos últimos reis da monarquia portuguesa. Cite-se sobretudo o seu admirável salão, destinado
a festas realengas e único no seu género em Portugal. Com
a sua riqueza cenográfica, o Palácio Nacional da Pena
construíu-se nas maravilhas paisagísticas da Serra de Sintra, sendo um elemento original arquitectónico que tem
motivado as mais deslumbrantes apreciações e servido de
motivo e de musa inspiradora para destacados escritores e
pintores, talvez por dele se avistarem, em todas as direcções, panorâmicas espectaculares da região sintrense.
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seu Parque, ocupando uma área de cerca de 200
hectares com 72 K m de ruas, f o i plantado e
arborizado, face aos esforços de D.Fernando I I . É
um dos pontos mais atractivos da Serra, pela magia român-

1

tica que exalta dos seus recantos de verdura e pela plenitude
dos trechos de paisagem que a par e passo se vislumbram.
No Parque podemos encontrar cerca de 3.000 espécies de
vegetais, incluindo a flora exótica.
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Software: QuarkXPress, Page Maker, Free Hand, llustrator e Photoshop (entre outros)

~ 7 A V \

Mantemos os seus padrões de altíssima qualidade baixando
os seus custos. Damos saída a qualquer ficheiro Post Script
Preto e Branco ou Cor e ainda podemos inserir selecções de cor
nos seus Documentos de QuarkXPress e Page Maker.
Scanners plano e tambor, estúdio de selecção de cor e montagem
totalmente electrónica,
aídas em alta resolução leitura óptica e provas de cor.
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V i v e r férias completas
...em qualquer dia do a n o
O Algarve são praias, mar, sol... e nào só.
Porque, durante os 365 dias do ano, tem muito
mais para lhe oferecer. As delícias de uma
cozinha tão diferente. A evocação das
Descobertas em Sagres. As emoções do golf,
do ténis. A tradição do artesanato.
A Primavera, anunciada em Janeiro, pelas
flores de amendoeira.
Venha ao Algarve de Janeiro a Dezembro.
Viver fins-de-semana, férias que são as suas
melhores recordações.
Porque tem tudo o que faz o prazer de viver...

a

i

região de turismo do algarve

mm

MAR, S O L E MUITO MAIS

Sempre nos habituámos a ver no Algarve um destino de férias
priviligiado. Recanto que a Natureza dotou de um clima excepcional, com escassos períodos de chuva e temperatura amena
todo o ano, o Algarve possui no seu litoral uma vasta rede de
infraestruturas turísticas que, no entanto, se revelou inadequada
face ao "boom" da procura na década de 80.
O alerta foi dado: existe uma forte vontade de dotar a Região
Algarvia com todos os meios necessários para que se assuma

A cozinha regional é aliciante. Grande parte dos pratos regionais têm por base os produtos do mar. Desde a simples sardinha
assada ou carapaus alimados às mais elaboradas caldeiradas e
cataplanas, vale a pena saborear o seu gosto excepcional.
O atum, que há 20 a 30 anos abundava na costa algarvia, é hoje
uma espécie praticamente extinta. Mas a tradição gastronómica
é resistente e o bife e a estopeta de atum são pratos a experimentar.
Se no litoral a base da alimentação é o peixe, a zona mais
interior oferece interessantes alternativas. Salientam-se as favas
"à algarvia", os cozidos de grão e o jantar de milhos.
No campo da doçaria os D. Rodrigo, Morgados, Queijos de
Figo, Carriços e os bolinhos de massa de amêndoa com recheio
de ovos moles, fazem a delícia de qualquer um.

como um destino realmente atractivo para todos aqueles que
nela planeiam as suas férias ou umfim-de-semanadiferente. A
aposta é, hoje, sobretudo na qualidade. E é um facto que o
Algarve tem muito para oferecer a quem o visita.
Para além do litoral com as suas praias de areia fina e águas
mornas, mais duas zonas geográficas definem o Algarve: o
Barrocal, faixa que divide a serra do litoral e apresenta uma
paisagem de colinas ondulantes, e a serra que, por sua vez, o
separa do Alentejo. A Serra de Monchique, maciço onde se
situa o seu ponto mais elevado (a Foia, com 902 m), é muitas
vezes definida como o "Jardim do Algarve". Aí se pode encontrar uma frondosa vegetação, com espécies muito variadas,
algumas delas únicas em Portugal. Zona termal, Monchique
convida a umas temporadas repousantes durante as quais se
podem realizar belos passeios a pé.

O Algarve possui interessantes testemunhos do passado.
São inúmeros os vestígios
romanos, merecendo uma
visita as estações arqueológicas de Milreu (Estoi), Abicada (Alvor) e Cerro da Vila
(Vilamoura). A fixação muçulmana é visível na toponímia algarvia, c o m e ç a n d o
pela p r ó p r i a d e s i g n a ç ã o
Algarve cuja origem " A l
Garb" significa "O Ocidente". Uma visita aos museus
da região, nomeadamente ao
recente museu arqueológico
de Silves, permite um contacto com vestígios destas
duas épocas.

I

A região conta com muitas manifestações culturais como o Festival Internacional de Cinema do Algarve e o Festival de Teatro em
Vila Real de Santo António; de salientar o Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor e a Regata das Comunidades Europeias.
Durante o Verão têm lugar variadíssimos acontecimentos,
desde os Festivais do Marisco e da Sardinha às feiras de artesanato, passando pelo folclore. A R. T. do Algarve organiza, em
Julho e Agosto, " A Festa está na Rua" que inclui animação
diária nas mais diversas localidades. Ao longo do ano promove
vários outros acontecimentos como o Festival Internacional de
Música do Algarve. Em Setembro, pode assistir-se ao Festival
Nacional de Folclore do Algarve, a maior manifestação do
género no país, este ano transmitido por TV-Satélite, onde estão
representadas todas as regiões etnográficas portuguesas.
Esta região é ideal para a prática do desporto ao ar livre. As
opções são variadas mas a mais atraente é, com certeza, o golfe.
O Algarve possui, actualmente, 16 campos considerados dos
melhores da Europa. O ténis, o hipismo, os desportos náuticos,
os parques aquáticos, o Zoomarine, as mini-pistas de Fórmula
1, entre outros, constituem uma oferta diversificada e atraente
para umas férias realmente diferentes.

Para os apreciadores da tradição, o Algarve é uma região rica
em artesanato. Ainda é possível encontrar artesãos que, diariamente, abrem as portas das suas pequenas oficinas, mostrando
a sua arte. Os trabalhos de olaria, a empreita, a latoaria são
bastante apreciados: tradicionalmente orientado para a função
utilitária, o artesanato algarvio apresenta hoje muitas peças
decorativas que respondem à procura dos turistas.

English Summary
S.

SINTRA

CARLOS

The S. Carlos Opera house is, undoubtedly, one of the most
beautiful and ancient theatres of the world.
The building of the S. Carlos theatre fulfilled the need of
affirmation by the Lisbon mercantile bourgeoisie represented
by men dealing in oils, soap and leathers and the monopoly of
lottery, tobacco and diamonds.
The works began on December 8th 1792 and on June 30th 1793
the S. Carlos Tlieatre opened its doors with a performance of the
opera "La ballerina amante " by Domênico Cimarosa and the
ballet "A Felicidade Lusitana ".
The hall is elliptical in shape (23.6 m by 16.6 m) and has
admirable acoustics and view from all seats. The hall is
comprised of404 seats in the stalls and 5 types of boxes, seating
456 spectators.
The stage is the most surprising part of the theatre. Its volume,
in height and depth, is proportional to the auditorium, a
characteristic of the Italian theatres of the time.
The S. Carlos theatre is open around the year, excepting
sununer. Besides Opera, it holds regular cycles and seasons of
recitals, ballet and symphonic concerts.

QUI

Sintra is one of the most majestic and glorious towns of Portugal
Sintra is the capital of a vast district with an area of340 Km.2.
Its castle, a little inferior in importance to that of Lisbon, was
conquered from the Moors in 1147.
Sintra has always been a favourite of the royally as can be seen
from the different styles of the towns Palace.
Pena Palace represents the most notable example of Portuguese
architecture of Romantic period, an architectonic cocktail of
arabian to renaissance, passing through gothic and baroque.
The german architect Eschwege out-lined the castle in a surprising example of romantic fantasy. In its interior, the azulejos and
painted ceilings are notable.
The Royal Palace of Sintra is one of the most important of
Portuguese royal architecture and is a National Monument. Its
huge twin chimneys, crowning the Kitchen, are a true ex-Libris
of Sintra.
The marvelous latuiscape of Sintra has been an inspiring muse
to several writers and painters.
The Park, where one finds 3.000 species of flora, is one of Sintra's
main attractions, mainly due to its romantic magic.
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O seu Novo Sistema de Informação
vai ser um Espaço de Comunicação

Um espaço de comunicação fácil, flexível... total.
Um espaço criado e assistido por especialistas em informática
que têm as soluções mais avançadas
para as necessidades específicas da sua gestão.

sociedade de serviços e engenharia informática sa
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Um Concelho que se sente

TORNAR LISBOA COMPETITIVA
NO SISTEMA DAS CIDADES EUROPEIAS

LJÍi

A modernização da base económica de Lisboa é fundamental para o desenvolvimento
da Cidade, cabendo à Autarquia um papel de incentivo, iniciativa e criação das
condições básicas, associando-se a entidades económicas, financeiras e outras, com
vocação empresarial, para fomentar a competitividade externa de Lisboa.
A criação da Agência para o Desenvolvimento
e Modernização
da Base
Económica de Lisboa, empresa de capitais mistos, associando o Município com
instituições públicas e empresas privadas, será uma das formas de promover o
investimento produtivo na Cidade.

