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SORRIA

CIRCUITO TURISTICO FORA DE PRAZO
Foi sem querer, mas aconteceu. E o grande culpa-

do foi o tempo; é sempre o tempo o culpado. Não
pudemos embarcar em tal voo, porque chegamos
tarde ao aeroporto. Não encontramos a tal miúda,
porque chegamos tarde ao encontro.
Pois, e ontem também aconteceu algo inesperado,
porque o tempo andou mais depressa do que nós.

No passado dia 8, a convite da Direção do nosso Lar, fomos dar um pequeno
passeio noturno pela cidade de Lisboa. A intenção era vermos as decorações natalinas nas ruas e estabelecimentos. Lisboa que já encanta por si só, nesta época de Natal e Ano Novo, cheia de luzinhas decorando a cidade, Lisboa fica ainda
mais charmosa e encantadora
Mas, oh! Que desilusão. O tempo já por lá tinha passado e levado todas aquelas
decorações e com elas, as nossas esperanças e emoções.
Resta-nos, contudo, continuar a acolher a nossa Lisboa, como a cidade mais linda do mundo

RM.

Quem não ouviu as bonitas canções do Tristão da Silva?: “Nem às paredes confesso”, “Da Janela do meu
quarto” “Ai! se os meus olhos falassem”, “Aquela janela virada pró mar” e outras mais?

Sua voz, ao mesmo tempo grave e suave e seu estilo romântico conquistou muitos fãs.

Quando Manuel Augusto Martins Tristão da Silva, inicia a escola
primária, passa os seus momentos livres a cantar, para o que
demonstrava decidida vocação. E, quando contava apenas 9
anos, foi contratado para atuar aos domingos na «matinée» do
Café Mondego. Nesta altura usava o nome Manuel da Silva,
mas ficou conhecido pelo “Miúdo do Alto do Pina”.
Conclui a instrução primária e torna-se empregado numa drogaria na Graça, de onde transita para outra situada na Rua Morais
Soares e, mais tarde, aprende o ofício de serralheiro
Com o sonho de se tornar um artista mais popular, o fadista
faz, várias vezes, provas para entrar nos quadros da Emissora
Nacional, mas acaba por ser recusado. Com cerca de 22 anos,
depois de terminado o serviço militar, Tristão da Silva é contratado por Manuel Simões para fazer algumas gravações discográficas, acompanhadas pela orquestra de Belo Marques.
Em 1960 viaja até ao Brasil, onde acaba por permanecer durante 4 anos, para atuar na Rádio e na TV
Tupi do Rio de Janeiro, regressando a Lisboa em 1964, pela mão de Vasco Morgado que o contrata para
atuar na revista "Férias em Lisboa".
Viria a falecer, com 50 anos, num brutal acidente de viação neste dia 10 de Janeiro de 1978, quando
regressava de uma atuação na casa de Fados “O Forcado”. Terminou assim, abruptamente, uma carreira recheada de grandes êxitos.
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ARTRITES, ARTROSES, LOMBALGIAS:
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA AS DORES DE INVERNO
As dores pioram com o frio. Mito ou realidade?
A chegada das temperaturas mais baixas sente-se muitas vezes
com dores nas costas, nomeadamente artrites, lombalgias, artroses. Nos pacientes com artrite, tanto a dor como a falta de elasticidade pioram em condições climáticas mais frias e húmidas.

mas»,

Anca, joelho e coluna são as zonas mais afetadas e onde os sintomas conduzem a um desconforto diário. Existe um conjunto de
fatores responsáveis pelo aumento da dor nos meses mais frios. o
que não quer dizer que os problemas surjam apenas nestes momentos, mas sim que o frio também acelera e revela alguns sinto-

Os processos de dor são potencializados no inverno, em primeiro lugar, porque as pessoas são mais sedentárias, e não podemos esquecer-nos de que o corpo é feito para o movimento. Por outro lado, as temperaturas mais baixas conduzem a posturas incorretas e a um aumento da curvatura fisiológica da coluna dorsal. É esta contração natural muscular que deixa os músculos e as articulações mais
rígidas, e facilita as inflamações, como as artrites
Com o frio, ficamos mais tempo parados; além disso temos também tendência para andarmos
mais “encurvados”,: «Estas ações podem piorar dores preexistentes, ou diagnosticar problemas ainda
não encontrados», daí que o frio não seja por si só a causa. Assim, é importante que doentes com problemas nas articulações, como artrites e artroses, tomem especial cuidado no inverno uma vez que as inflamações têm tendência para se agravar.
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