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Número 1 

INSPIRAÇÕES… PARA PARTILHAR 

 

 

 

 

A propósito de Beldroegas 
Por : Lídia Saldanha da Cruz 

 

 

Situação vivida em SANTO ANTÓNIO DO ZAIRE 

Na nova casa que nos foi atribuída pelo comando 

Naval, no segundo ano de comissão, em 1965, situava-

se por detrás do Edifício da Messe da Marinha onde 

recorríamos para obter algumas refeições. 

Os legumes vinham de Luanda, na Embarcação 

“ZAIRE” pois, em Santo António do Zaire não havia 

legumes (a bicharada comia os que eram plantados). A 

falta de legumes frescos era uma “Carência” sentida 

por TODOS, em Santo António do Zaire. 

Ao passear pelas terras que circundavam a nossa 

casa verifiquei que havia uma planta muito parecida 

com a “BELDROEGA”, mas, com folhas muito maiores 

e caules mais grossos. 

Apanhei algumas e fui para casa cozinhá-las à 

maneira alentejana. Provei e, eram mesmo 

“beldroegas”, embora muito mais desenvolvidas! 

Comemos ao almoço e o nosso Pedro (marinheiro 

nativo que nos servia à mesa) muito assustado dizia que 

estávamos a comer “CAPIM” venenoso.  
Como não morremos, o Pedro, não só provou, como 

passou a palavra e as tais “Beldroegas” (Capim 

venenoso) desapareceram do local onde as tinha 

encontrado e ive que ir cada vez mais longe para as 

encontrar, cozinhar e matar Saudades do Alentejo. 

 

Será que foram os Marinheiros que na 1ª Expedição do 

navegador Diogo Cão ali deixaram as sementes quando 

colocaram, em 26 de abril de 1483, o Padrão de S. 

Jorge, na margem esquerda, a sul da Foz do rio ZAIRE? 

Se assim foi, podemos assegurar que as 

“BELDROEGAS” também faziam parte da alimentação 

dos nossos Navegadores e que, SEGURAMENTE 

AINDA, proliferam, no Continente Africano e, talvez até, 

por toda a América e Ásia… 
 

 

Agosto 22 

RECORDAÇÕES… 

Contribuíram para esta folha: 

Ana Sande; 

Eliza Matos; 

Judite Santos; 

Lidia Saldanha da Cruz; 

Luisa Nass; 

Margarida Presumido; 

Rosa Barros; 

Com o apoio da Unidade de Terapia 

Ocupacional (Ana Cristina Farinha) 



 

 

 

 
 

RECORDAÇÕES 

 

À data, tinha 2 colegas de trabalho que 
tinham visões opostas daquele feito. 

O Sr. José que dizia ser tudo uma grande 
“patranha”. Era tudo para entreter o povo e fazê-
lo esquecer das necessidades cá da terra. Para 
enganar a malta! 

O Sr. Carlos que afiançava que o homem 
estava na lua e tinha como prová-lo. Para isso, 
tinha sempre á mão uns binóculos, de algum 
tamanho e peso, que apontava à lua e dizia ver 
claramente o astronauta a passear por lá. 

Era engraçado ver e ouvir os seus debates, 
ambos a esgrimir argumentos e defender a sua 
tese. 

Eu, ainda jovem, adorava ouvi-los, mas não 
entrava na contenda. 

Estávamos no tempo das novas descobertas. 
Hoje sabemos que o Homem andou por lá, ou 

melhor, por lá anda, mas naquele tempo a coisa 
não era assim tão linear. Muitos acreditavam ser 
noticias fabricadas por políticos. 

DESAFIOS… 
para superar 
 

SABOREANDO O MOMENTO… 
 
Recordar é viver…quando as recordações são boas! 

                                                   Por: Rosa Barros  
 

Às segundas-feiras, temos música aqui no 
SAMED, 2º andar, da qual gosto muito pois 
recordo com saudade os tempos que trabalhei no 
Rádio Club de Cascais como apresentadora, onde 
passávamos as musicas que agora ouvimos aqui. 
Músicas lindas e intemporais como a “Rosinha 
dos Limões”, na voz do Max, os “Olhos 
Castanhos” na voz do Francisco José, etc. 
Gostei da ideia do ENCONTROS ao aCASO pois é 
da maneira que vou voltar a escrever. 
 
 
 

                                        

                      A chegada 

do Homem à Lua em 

20/7/1969 

Por: Margarida Presumido 
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Histórias ao acaso 
                                                   Por: Eliza Matos  
 

Um rapaz muito jovem morre e chegado ao Céu, 
até o S. Pedro se comove de ver ali um Jovem e diz-
lhe: - rapaz tão novo, não gozaste a vida! Queres ir 
outra vez para a terra para a viver? Ai! Agradeço 
tanto – diz o rapaz- mas peço um favor: quando me 
chamares, na próxima, avisa-me para eu me 
preparar. 
Muitos anos depois, já velho, o rapaz morre e, 
muito aborrecido com S. Pedro, diz-lhe: - tanto que 
eu te pedi para me avisares e nada! 
Responde S. Pedro: - mandei tantos sinais! O teu 
pouco cabelo todo branco, sem dentes, meio 
cegueta, coxo, surdo, tudo isso foram sinais a avisar 
do fim. Tu é que não percebeste, mais nada eu não 
pude fazer e, aconteceu! DEVIAS TER 
APROVEITADO MELHOR TODOS OS TEUS DIAS! 
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