
 

 

 
 

 

                          
  

                                            

 

 
 
 

MARȚI....... 
         25 septembrie 2012, o zi splendidă de vară, cu temperatura  peste 30°C la 

amiază şi una de Noua Zeelandă seara la plecare.....teribil ! Am auzit pe mulţi 
remarcând că nu-şi amintesc un asemenea „prolongé” estival. Oricum,  următo-
rul spectacol (30 octombrie) este mult mai „rece” – doar 14° C – la amiază, încă 

binişor, ţinând seama de anotimp.  
         Dar să lăsăm vremea deşi .....vremurile – cu totul altă semantică – ne-au 
„cocoşat” de tot ( cum zice nevastă-mea: „E jale mare !”) şi să vedem un pic ce şi 

cum a fost marţea cu pricina.... Păi, slavă Domnului, cutuma a „curs” în regim 
laminar – Re≤5000 – aşa că trupa a făcut tot ceace ştia ea mai bine să facă. 

Adică, cu permisiunea Dvs., să „consume” timpul afectat în manieră grecească: 
taclale, agrementate de spiritul şi.. păhărelele de rigoare, totul susţinut cu 
competenţă şi ambiţie de către formatorii „ad-hoc” de opinie.   

Încet-încet „actele” spectacolului nostru s-au aşezat într-o ordine acceptată 
spontan de către participanţi: saluturile adresate colegilor, la sosire, lectura 
revistei - ediţia pe hârtie (EH) – însoţită de mici comentarii sau întrebări, urările 

de bine pentru sărbătoriţi (dacă sunt prezenţi), servirea cinei, „dezbaterile” pe 
ateliere şi participanţi, încheierea spectacolului şi schimbarea saluturilor de 

despărţire. În tot acest timp, Nae şi cu mine facem pozele destinate afişului ce 
urmează a fi prezentat în apariţia viitoare. Şi uite aşa, toată chestia se constituie 
într-un fortifiant psihic şi spiritual al cărui efect durează....pănă, cel puţin, 

marţea următoare! Sâc! Pentru cine nu vine,să-i fie numai de bine!Tot Sâc!  

Anul 8, # 9/73, octombrie   2012  ♦  Serie nouă ♦  Apare Ultima  Marți  a  Lunii    
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Sursa: MECANICII’61, # 9/73, octombrie 2012            Montaj de de Radu GRUIA  
 

NR. La 26 septembrie a.c., am adresat colegilor e-mail-ul redat mai jos, atât în 
beneficiu editorial cât şi al acelora dintre dânşii care citesc ediţia pe hârtie a 

revistei noastre. Răspunsurile primite sunt înserate în cuprinsul prezentului ma-
terial, împreună cu necrologul Academiei române şi contribuţia subsemnatului:   
 
„La 20 septembrie 2012, s-a stins din viaţă un om de ştiinţă şi dascăl eminent, căruia şi noi 
promoţia '61, îi datorăm mult, poate mai mult decât ne putem închipui sau imagina - inginerul 

Gheorghe Buzdugan . Personal sunt de părerere că existenţa şi personalităţile noastre, chiar 

dincolo de profesia pe care ne-a dăruit-o cu abnegaţie, se datorează - în mare măsură - şi cursului 
de Rezitenţa materialelor, pe care l-am urmat în primii  ani de studii cu DOMNUL PROFESOR 
BUZDUGAN.  
Având în vedere faptul că suntem probabil unica, sau printre foarte puţinele promoţii de ingineri 
care continuă să păstreze amintirea vie a acelor vremuri, chiar  după trecerea a peste 50 de ani de 
la absolvire, considerăm că avem la rândul nostru o datorie de onoare pentru pioasa şi 
recunoscătoare evocare a personalităţii ilustrului dispărut. 
Aşa dar, vă adresăm rugămintea să rezervaţi un moment din timpul fiecăruia amintirii profesorului 
nostru de suflet şi poate chiar să participaţi - cu câteva rânduri - la materialul dedicat memoriei 
Domnie Sale, care va apare în revista din octombrie ac. 
Rămânem - cu toată încrederea - în aşteptarea răspunsului tuturor colegilor de promoţie. 
Cu stimă şi consideraţie, colegul vostru ….. » 

 

Puteţi fi siguri ! Ceace urmează este strict autentic şi…..unic ! Pentru că am scris  

noi despre profesorul nostru după.. + 50 de ani. Cine şi-ar fi putut imagina aşa 
ceva atunci….. 

 
 
 Academia Română 

 

În ziua de 20 septembrie 2012 s-a stins din viaţă inginerul Gheorghe 

Buzdugan, membru titular al Academiei Române. 

Născut în anul 1916 la Sighişoara, acad. Gheorghe Buzdugan şi-a făcut 

studiile liceale la liceul „Andrei Şaguna” din Braşov şi pe cele universitare la 

Şcoala Politehnică, Secţia electromecanică din Bucureşti. 

În anul 1968 a devenit doctor şi un an mai târziu doctor docent. După 

absolvirea Institutului, a fost inginer la Societatea de gaz şi Electricitate şi 

apoi la Astra-Vagoane. 

Din 1943 a intrat la Institutul Politehnic, şi a parcurs toate treptele 

universitare până la profesor, prorector şi profesor consultant şi a mai 

predat cursuri la Şcoala de Subingineri, Institutul de Căi Ferate din Bucureşti. 

În principal, a predat cursuri de rezistenţa materialelor şi, pe durate mai scurte, mecanica teoretică şi 

vibraţii mecanice. Dedicat activităţii ştiinţifice şi profesorale, a proiectat, realizat şi înzestrat Laboratorul de 

Rezistenţa Materialelor în noul local al Institutului Politehnic. Totodată a reuşit să introducă în planul de 

învăţământ al facultăţilor de construcţii de maşini cursul de vibraţii mecanice. Rezultatele activităţii se 

regăsesc în 104 tratate, monografii şi manuale cu deosebire în cele trei discipline predate la Institutul 

OMAGIU DOMNULUI PROFESOR  
GHEORGHE BUZDUGAN 
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Politehnic – rezistenţa materialelor, mecanica teoretică şi vibraţii mecanice. Vom menţiona doar 

„Rezistenţa materialelor”, „Teoria vibraţiilor”, „Măsurarea vibraţiilor”, „Fundaţii de maşini sau izolare 

antivibratorie”, „Şocuri şi vibraţii”. A editat şi publicat în Germania monografia multilingvă „Moderne 

Methoden und Hilfsmittel in der Inginieurausbildung”. La acestea se adaugă şi numeroase studii şi articole 

publicate în reviste de specialitate. 

În anul 1963, Gheorghe Buzdugan a fost ales membru corespondent al Academiei Române, titular în anul 

1990 şi între anii 1993-1998 a fost preşedintele Secţiei de Ştiinţe Tehnice. În 1992, şi-a susţinut discursul de 

recepţie cu tema „Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile, prezente în şcoala românească”. 

La despărţirea de acad. Gheorghe Buzdugan, să reamintim cuvintele de răspuns la discursul de recepţie 

rostite de către acad. Radu Voinea, care afirma că a existat o lungă perioadă când cuvintele „rezistenţa 

materialelor” şi „Gheorghe Buzdugan” deveniseră sinonime. Era într-adevăr un fel de legendă vie datorită 

ţinutei ştiinţifice a cursurilor pe care le susţinea cu deosebitul dar de a le adapta şi moderniza continuu, 

reuşind să formeze generaţii de specialişti pentru care va rămâne un model de excelenţă şi exigenţă. 

Facultatea  MECANICĂ, Promoţia 1961 

Domnul profesor Buzdugan la “catedra” întâlnirii promoţiei noastre la 20 de ani de la absolvire  

Prof Dr Ing Nicolae ENESCU 

         Revin cu memoria pe bancile amfiteatrului LA, la cursurile profesorului de care 

ne era pe atunci o teama cumplita. Cum ma plasasem in ziua aceea in randul al 

doilea, urmaream cu mare atentie derularea cursului  Eram in anul al doilea si inca 

nu deprinsesem toate aspectele legate de viata de student. La un moment dat, 

profesorul pune o intrebare si ma arata cu degetul pe mine sa raspund. M-am ridicat 

in picioare si cred ca tot sangele meu a migrat in picioare. Am amutit si nu mai stiu 

ce am baiguit in momentele urmatoare, dar am scos-o oarecum la capat… N-am 

scapat de a fi apostrofat pentru modul lamentabil in care am respuns. In sinea mea 

ma gandeam ca am bagat-o pe maneca cu colocviul care urma in sesiunea 

urmatoare. 
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 Am scapat totusi, chiar daca nota 8 pe care am luat-o nu m-a satisfacut pe 
deplin. Urma examenul din anul trei in iarna, in care era cuprinsa materia de trei 

semestre. Cred ca si voi va aduceti aminte ca examenul a inceput la 7,30 dimineata, 
iar eu am intrat la oral la 10 seara, asta pentru ca aveam 9 la lucrarea scrisa. Am 

avut satisfactia unui 10, pe care-l admir si acum in carnetul de note… 
 Mai tarziu, cand am inceput sa predau la Catedra de Mecanica, am avut 

surpriza sa primesc un curs la Facultatea de Automatica, intitulat Mecanica si 
Rezistenta materialelor. Manualul de Rezistenta materialelor al profesorului 

Buzdugan, aparut intre timp, mi-a fost de mare ajutor, chiar daca pentru respectivii 
studenti materia era mult diminuata fata de ceea ce invatasem noi ca studenti la 

Mecanica. M-am descurcat bine si am mulţumit profesorului pentru exigenta pe care 
ne-a impus-o in perioada studentiei noastre. 

……………………………………………………………… 
In iunie 1990 am fost in RFG intr-o delegatie a Institutului Politehnic 

Bucuresti, condusa de rectorul de atunci V.N. Constantinescu. In delegatie erau toti 
decanii din IPB – inclusiv eu – si toti mebrii  rectoratului, la care erau inclusi cativa 

profesori de elita ai politehnicii -  Radu Voinea, Augustin Petre - pentru a cunoaste 
modul de organizare a invatamantului ingineresc in Germania. 

Intr-una din zile, directorul bibliotecii Univeristatii tehnice din Darmstadt, cu 
care discutasem diverse probleme ale invatamantului nostru, m-a invitat sa vizitez 

biblioteca imensa a universitatii. Intrand in biblioteca s-a indreptat spre un raft din 
care a scos cartea profesorului Buzdugan, pe care mi-a pus-o in mana. M-a intrebat 

“hatru” ce mi se pare ciudat la carte; tot el a revenit imediat spunandu-mi ca a fost 
intens utilizata de studenti, chiar daca era scrisa in limba romana! 

Iata fratilor ce profesori am avut noi! Daca stam sa ne gandim bine, am avut 
ca profesori doi academicieni E. Carafoli si D. Dumitrescu, iar dupa ce am terminat 

scoala au primit acest titlu onorific profesorii: Gh.Buzdugan, Gh. Manea, N.Tipei, 
V.N.Constantinescu, R.Voinea. In momentul de fata Academia Romana nu prea mai 

are in componenta ingineri… 
O tempora, o mores! 

 
ing Corina FIRUŢĂ 

 
Rezistenţa materialelor a fost materia cea mai grea, pentru mine, din toţi anii 

de studenţie. Poate pentru că a fost prima materie de specialitate, după cele teoretice 
din primii doi ani. Se dusese vestea despre severitatea profesorului, se mai numea şi 

Buzdugan, aşa că am luat-o foarte în serios, de la prima oră de curs. Mă aşezam 
totdeauna pe al doilea rând de bănci ale amfiteatrului, cu Lidia lângă mine - 

devenisem în anul trei, prietene nedespărţite.  
În timpul cursurilor, de la care n-am fi lipsit nicicum, era linişte deplină. 

Scriam cu toţii de zor, umpleam pagină după pagină, pe măsură ce profesorul 
ştergea tablă după tablă. In timpul cursului, stând mai tot timpul cu spatele spre 

sală, Buzdugan se întorcea brusc şi, adresându-se vreunuia dintre noi, cerea câte o 
formulă, demonstrată anterior, pe care tocmai urma s-o aplice. Cum eram la 

înălţimea privirii sale, mă nimerea deseori, pe mine. Mă ridicam şi mă bâlbâiam 
câteva secunde, iar el, care nu avea răbdare să aştepte, îşi muta privirea spre Lidia. 

În primul rând că ea era mult mai spontană decât mine, în al doilea că avea totuşi 
câteva secunde de gândire, Lidia răspundea. Teroarea asta mi-o amintesc de la 

cursurile lui. Deşi mi-a fost tare teamă de examenele de Rezistenţă, le-am luat la 
vremea lor, aşa că, ulterior, îl salutam cu multă plăcere când îl întâlneam pe 

coridoarele Politehnicii. 
Imi mai amintesc că, într-o zi de primăvară, Lidia i-a pus pe catedră, un 

bucheţel de ghiocei. Eram în DPE. Buzdugan a intrat trăgând uşa între el şi soarele 
de afară, a urcat la catedră şi a rămas câteva clipe cu ochii la ghiocei. Apoi, când a 

privit spre sală, mi s-a părut că avea ochii umezi.  
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Toate astea au trecut de mult, Profesorul Buzdugan nu mai este, noi vom fi 
curând nişte moşuleţi, dar el va face parte, pentru totdeauna, din amintirile noastre.  

 
ing Vasile (Reuven) ŞTEIN 

 
Dragă Radu, 

Îţi mulţumesc pentru înştiinţarea privitoare la Domnul Profesor Gheoghe 
Buzdugan. 

Să-i fie ţărâna uşoară. 
Sînt în total de acord cu părerea ta referitoare la un om ştiinţific pregătit şi 

dedicat învăţământului. 
Pot să-ţi spun că Profesorul Buzdugan mi-a dat o fundaţie solidă în Rezistenţa 

Materialelor şi în general o direcţie etică puternică în profesia pe care am ales-o. 
Radule, să ne fi sănătos şi să continui să ne ţii la curent cu ultimile veşti. 

 
ing Sergiu LIPCAN 

Hallo Radule, eu ştiu că toţi o să murim dar eu nu sunt de acord. Foarte drăguţ din 

partea ta că ai scris acest mesaj. Cursul lui a fost foarte serios şi uşor de înţeles. El 

va ramîne în memoria mea. Câţi ani a avut? 

ing Lena (LVOVA) CIOCÂLTEA, ing Ermil VĂLEANU 

Dragă Radule, chiar dacă este o veste tristă, sau chiar foarte tristă pe care ne-o dai 

trebuie sa-ţi mulţumim din inimă.  
Dumnezeu să-l ierte şi să-i fie ţărâna uşoară.  

Eu şi Lena avem o amintire luminoasă a personalităţii sale cât şi a minunatelor 
cursuri pe care ni le-a făcut.  

În aceste momente triste, gândurile noastre cele mai bune se îndreaptă atât către cel 
ce a fost ing. Gheorghe Buzdugan profesorul nostru, cât şi la foştii noştri colegi cu 

care am sorbit împreună învaţăturile domniei sale. Odihnă veşnică. 
 

    ing. Adrian POPA 

 Deşi previzibilă – datorită îndelungatei perioade de spitalizare – moartea 

academicianului Gheorghe Buzdugan ne-a surprins în două moduri : că ne 
obişnuisem să ne răspundem la întrebarea „ Ce mai face profesorul Buzdugan ?” cu 

permanentul : „tot acolo, la Elias” şi deoarece am aflat cu întârziere de aproximativ o 
săptămână trista veste şi asta cu totul întâmplător. 

 Ştiind că academicienii mai sunt numiţi şi „nemuritorii”, ne obişnuisem cu 
nemurirea (la propriu) a profesorului Buzdugan. 

 Fălindu-ne noi, Mecanicii ’61, că am avut la catedră patru academicieni (doi la 
cursurile generale : Mitu Dumitrescu şi Gheorghe Buzdugan şi doi la cursuri de 

specialitate : Constantin Aramă şi V. N. Constantinescu ), chiar dacă unii dintre ei 
au ocupat scaunul „nemuririi” aposteriori absolvirii facultăţii de către noi, trebuie să 

admitem - şi noi şi restul lumii – că a contribuit şi asta la naşterea „promoţiei de 
aur”. 

 Dintre toţi cei patru, profesorul Gheorghe Buzdugan a fost cel mai adesea 
prezent la „strigările de catalog” în amfiteatre, cu ocazia agapelor noastre. Şi cu 

aceste prilejuri, a dat dovada că studenţii promoţiei noastre îi rămăseseră în 
amintire şi cu bune şi cu rele, reţinându-le unora numele cu exactitate, după mulţi 

ani. 
 Dacă povestea cu fraţii gemeni Bebe şi Mircea Hovnanian este mai simplă şi 

lipsită de un anume tâlc (pe scurt : în sesiunea din vară unul dintre fraţi a picat la 
examen, iar când la examenul de corigenţă din toamnă s-a prezentat – se presupune 

– celălalt, profesorul i-a cerut să-l aducă şi pe frate-său şi au dat ambii examen, 
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pentru a nu se lăsa păcălit), povestea cu Ticu Gheorghiu este mai nuanţată şi nu 
este tocmai aşa cum a relatat-o colegul Radu Stoian în vol. II (ediţia 2006) vorbind – 

atât de frumos – de colegul lui de grupă.(Eu am luat notiţe în amfiteatru la Agapa 
din 1996). 

 Pe scurt povestea profesorului suna cam aşa : 
 La examenul de terminare a cursului de Rezistenţa Materialelor, am 
constatat la sfârşitul „supliciului” că un singur student nu se prezentase : Gheorghiu 
Dumitru. Unul dintre asistenţi îmi suflă : „Domn’ Profesor, băiatu’ e nepotul lui 
Gheorghiu Dej”. Mi-a stârnit oarecare curiozitate şi de abia aşteptam să-l cunosc. La 
sesiunea de corigenţe (restanţe), nu s-a prezentat. La reexaminări, nu s-a prezentat. La 
re-reexaminări (cele cu aprobări ministeriale) s-a prezentat în sfârşit. La „scris” a luat 
notă mare. La oral, a răspuns la toate subiectele de pe bilet. Contrariat, i-am pus şi 
câteva întrebări suplimentare. A răspuns ! În timp ce-i puneam nota în carnet, l-am 
întrebat : 

- Văd că eşti pregătit. De ce nu te-ai  prezentat până acum ?  
Puţin încurcat, mi-a răspuns : 

 - De frică ! I-am spus unchiului că nu m-am prezentat din prima la examen, 
drept care mi s-a interzis plecarea în vacanţă şi am început un program de pregătire de 
10 ore pe zi, fiind asistat şi de doi ingineri de la „23 August”, mobilizaţi pentru această 
acţiune. De abia acum am avut curajul să mă prezint. 
 Am avut bucuria şi onoarea unor întâlniri şi unei convorbiri mai de durată cu 
academicianul Gheorghe Buzdugan în 2001, când mă străduiam să-i iau un interviu 

pentru monografia noastră (ceeace a rezultat s-a tipărit în volumul I al acesteia şi 
merită a fi  recitită pentru împrospătarea amintirilor). 

 Despre unele lucruri interesante povestite atunci de profesor, nu am relatat 
mai detaliat fiindcă aşa îmi ceruse domnia sa. Din respect pentru dorinţa sa nu o voi 

face nici acum. 
 În schimb, mi se pare relevantă o întâmplare mai recentă (prin 2010). Lucrând 

eu – ca pensionar – angajat pe o perioadă determinată la o firmă de construcţii, am 
avut de pus în operă un proiect de consolidare şi supraînălţare a unui corp de 

clădire al Facultăţii de Construcţii din bd-ul Lacul Tei. Proiectul era realizat de 
colectivul Catedrei de Rezistenţa Materialelor din Institutul de Construcţii (şef de 

proiect : şeful de catedră).  
 Pe parcursul lucrării, am sesizat că una din ferme este subdimensionată şi i-

am semnalat acest lucru domnului profesor. Discuţia avea loc în catedră, fiind 
prezente mai multe persoane (cadre didactice, în majoritate tineri). Puţin deranjat, 

profesorul mă întrebă : 
 - Când aţi terminat facultatea domnu’ inginer ? 

 - În 1961, răspund eu prompt. 
 - Aici la noi ? 

 - A, nu ! La Institutul Politehnic din Bucureşti. 
 - A ! se miră profesorul. Şi cu cine aţi făcut Rezistenţa Materialelor ? 

 - Cu profesorul Gheorghe Buzdugan. 
 - Băieţi ! se adresează profesorul de data asta mai tinerilor lui colaboratori – 

modificaţi imediat proiectul cum vă spune domnul inginer ! 
 Quod erat demonstrandum ! 

 
ing Radu GRUIA 

 

 Povestea unui ….5 (cinci) ! 

Notă specială  la vremea  respectivă. 
Ce-i drept pentru o anumită categorie 

de studenţi. Dar cinciul meu a fost 
special într-un fel aparte. L-am ţinut 
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minte din totdeauna, adică de când l-am luat – la 27 ianuarie 1959 -  pentru că are o 
poveste pe care am  să v-o spun în premieră absolută! Aşa dar : 

M-am prezentat la examen, ca mai toată lumea, purtând cu discreţie “morcovul” de 

rigoare, nici prea mare, nici prea mic, dar teribil de incomod… 
Am intrat la scris şi m-am luat la harţă cu subiectul, care era – zic eu acum – unul 

de dificultate medie, aşa că nu m-am speriat prea tare, reuşind să-i vin de hac chiar 
înainte de epuizarea timpului acordat. OK ! Dar.. mi s-a întâmplat ceva care « m-a 

executat » sec, fără măcar să-mi dau seama ! 
Ei bine, subiectul, în două părţi, consta din:  prima parte, deducerea relaţiei de 

calcul a efortului şi deformaţiei unui element de rezistenţă (dacă mi-aduc bine 
aminte un sistem configurat, cu încărcare şi rezemare date),  iar în partea doua, 

determinarea efectivă a valorilor, pentru o aplicaţie numerică, de-asemenea dată. 
La vârsta şi “experienţa” mea de atunci, enunţul « ecuaţie dimensională » reprezenta 

o chestie lipsită de importanţă, şi ca atare, ignorată cu candoare !  
Pe scurt, am înlocuit valorile numerice din temă, le-am “amestecat” bine, fericit că 

m-am descurcat, am scris rezultatele finale la mijlocul ultimei pagini, în chenar, 
şi…am dat lucrarea ! Vă daţi seama că rezultate mele erau varză ! Evident că  habar 

n-aveam de chestia asta! 
Am intrat la oral, mi-am tras biletul, apoi când mi-a venit rîndul l-am pus pe tablă, 

Buzdugan s-a uitat şi mi-a spus: “şterge!” şi “dă-mi carnetul !” 
Apoi,cu carnetul în mână : «  M-am uitat pe lucrarea dumitale. La punctul 1, ai făcut 

bine. Dar la punctul 2, rezultatul este complet eronat. Nu ştii să calculezi. Un inginer 
nu-şi poate permite asemenea erori. Ca să-ţi aduci  aminte de treaba asta, am să-ţi 

dau un 5 ! 
 

Ulterior, pe întregul parcurs al vieţii mele profesionale, am avut parte de 
« examenul » lui Buzdugan în nenumărate variante. Dar, cu răspundere asumată. De 

obicei, obţinerea, verificarea, interpretarea, evaluarea, şi validarea rezultatelor, îmi 
lua cel puţin tot atâta timp cât  deducerea ( sau căutarea şi aplicarea) relaţiilor 

necesare.  După probabil > 100 de proiecte proprii aplicate în regim sever de 
răspundere , nu m-a “arătat” nimeni cu degetul, fără să am  ocazia să “ diger” 

eşecuri. Târziu am aflat că eram apreciat ca profesionist, dar considerat de unii 
puţin cam “dus” ! Chiar că am ţinut minte examenul dintr-un sfârşit de ianuarie, la  

aproape 19 ani ! Asta a fost “Povestea unui…. 5 ( cinci ) ! 
 

Dumnezeu să-l ierte şi odihnească pe Buzdugan! A fost într-adevăr un OM MARE !  
 

 
 

 
 

NR. Mulţumim din inimă colegilor care şi-au manifestat compasiunea pentru dispariţia 
dascălului şi mentorului nostru, domnul profesor Gheorghe Buzdugan. Cu siguranţă că 
astfel de gesturi, în asemenea momente, relevă  comuniunea noastră  spirituală. Fie ca 
Domnul Dumnezeu să vă dea bucurii, sănătate şi viaţă demnă, atâta cât a « scris » EL 
pe răboj ! 
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Desigur doream de mult să vizităm Portugalia...dar nu oricum!Parisul ne fusese prieten 
vizitându-l,în urmă cu trei ani,pentru două săptămâni ,în prag de toamnă, descoperind de atunci 

bucuria de a-ţi fi stăpân când călătoreşti pe cont propriu. 

Prilejul ni l-a oferit programul Senior Travel;ne-am înscris pentru perioada 6-13 aprilie a.c.cu 

cazare şi demipensiune în staţiunea Estoril,aflată la aprox.1/2 oră depărtare,de mers cu 

trenul,de Lisabona.Intenţionam să folosim acele multe ore între micul dejun şi cină pentru a 

vizita capitala şi de a lua cunoştiinţă de detalii şi particularităţi ale traseului ce intenţionam să-l 
străbatem prin această fascinantă ţară (preluate de la Oficiul de turism),multe dintre acestea 

neputând fi obţinute din materialele documentare pe care le-am avut la dispoziţie. 

Din păcate,datorită comportamentului necivilizat al unor concetăţeni,programul Senior Travel-

Estoril Portugalia a fost practic anulat cu câteva zile înaintea datei de începere a sejurului în 

măsura în care, pe lângă  schimbarea hotelului iniţial (devastat!) cu unul de rang inferior,a fost 
stabilit la nivel de amănunt şi meniul,astfel încât renunţarea se impunea de la sine.În această 

situaţie,am fost nevoiţi să modificăm programul corelat cu data zborului către Lisabona de care 

puteam face rost în această perioadă. Bugetul familiei a fost afectat cu aprox.400 de euro;ne-am 

necăjit....dar zarurile fuseseră aruncate!Portugalia ne aştepta cu dragoste! 

Cum ne-am organizat călătoria? 

Primul material documentar(şi pe care-l considerăm cel mai avizat)l-a constituit ghidul turistic 
oferit de o firmă portugheză de turism „rătăcită” în urmă cu câţiva ani la Târgul de turism 

organizat în fiecare an la Bucureşti.Motto-ul acestui ghid,aparţinând marelui poet portughez 

Fernando Pesoa „ceeace noi suntem nu poate fi transmis în cuvinte şi nici prin cărţi” constituie 

un adevăr general valabil.Deaceea ghidul ne invita să vizităm această ţară,Portugalia,mândră de 

istoria sa,de extraordinarul său patrimoniu cultural,asigurându-ne totodată că vom fi primiţi cu 
căldură,amabilitate şi generozitate. 

Ghidul ne prezintă cele 10 obiective turistice ce trebuiesc neapărat vizitate:oraşul 

Guimaraes,considerat leagănul naţiunii portugheze;muzeul Serralves din Porto sau muzeul 

Chiado din Lisabona pentru a aprecia unele dintre cele mai frumoase opere de artă 

portugheză;mânăstirea Batalha,fabuloasă capodoperă de arhitectură gothică şi manuelină,simbol 

al independenţei ţării;vechiul cartier general al Cavalerilor Templieri „Convento da Christo” de la 
Tomar;cartierul Belem din Lisabona pentru a sesiza contrastul între arhitectura contemporană a 

Centrului Cultural şi cele două bijuterii ale artei manueline:turnul Belem şi Mânăstirea Dos 

Jeronimos;Fatima,pentru o experienţă religioasă autentică;unul dintre încântătoarele sate 

medievale din regiunea Beiras(dintre care cel mai cunoscut,datorită internetului,este 

Monsanto);Parcul Naţiunilor din Lisabona ,gazdă a Expoziţiei Mondiale din anul 1998;somptuosul 
edificiu în stil baroc de la Mafra;însfârşit site-urile înscrise în patrimoniul UNESCO de la Evora şi 

din insulele Azore.Totodată suntem îndemnaţi să gustăm cel puţin una din cele 365 reţete de 

peşte „bacalhau”,mâncare tradiţională portugheză şi să o asociem cu un pahar(sau mai multe!) 

cu vin de Porto.Pentru portughezi dragostea este la fel de importantă precum aerul pe care-l 

respirăm:deaceea suntem invitaţi să trăim alături de ei,într-o seară,în cadrul unui 

spectacol,emoţiile cele mai sensibile de nostalgie,tristeţe şi speranţă pe care ţi le transmite 
cântecul fado.Adăugând la ceeace ne-a oferit acest ghid ,informaţiile furnizate de materialele de 

profil apărute în ţară,ne-am stabilit însfîrşit traseul pe parcursul celor 22 de zile: 

-în primul rând capitala Lisabona la care am ataşat vizitarea Sintrei,nemaiavând „loc” în timp şi 

pentru recomandata Mafra; 

-apoi zona Evului Mediu de Aur al Portugaliei reprezentat de Batalha,Alcobaca,Tomar la care am 

ataşat fiind în imediata apropiere centrul religios de la Fatima; 
-urmează Nordul Portugaliei însemnând vizitarea oraşelor Porto,Braga şi Guimaraes; 

-apoi Castelo Branco şi fermecătorul sat medieval Monsanto. 

În final reîntoarcerea la Lisabona pentru o ultimă seară petrecută în această ţară. 

Stabilirea hotelurilor nu a constituit o problemă:internetul ne oferă informaţii amănun-

ţite,complete(inclusiv punctele de vedere ale celor ce s-au cazat în respectivele hoteluri) iar CFR-
ul ne-a oferit bilete ,plătibile în lei,doar pentru  relaţiile Porto-Braga respectiv Braga-Guimaraes. 

În deplină cunoştiinţă cu obiectivele ce urmează a fi vizitate în fiecare din oraşele 

susmenţionate(pentru Lisabona având notate pentru fiecare din cele şase zile planificate!),având 

asigurate hotelurile şi bugetul necesar îndeplinirii celor propuse,am pornit la drum în dimineaţa 

       PORTUGALIA 
             Impresii de călătorie (I) 

Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 9/73, octombrie 2012            Scris de Emilia şi Doru MIRON 
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zilei de 9 aprilie  cu un avion al liniilor aeriene portugheze.Lisabona ne-a întâmpinat cu blândeţea 

unei însorite zile de primăvară.Am ajuns relativ repede la hotel întrucât există o linie de autobuze 

care face legătura între aeroport şi zonele în care se găsesc cele mai solicitate hoteluri de către 
turiştii străini.Nici nu se putea altfel:după un scurt popas în confortabila cameră de hotel,am 

pornit la drum,aşa cum îi stă bine unui adevărat turist....adică pe jos!Am constatat-surpriză 

plăcută-că Avenida da Liberdade şi Praca dos Restauradores,reprezentând zona de început a 

centrului oraşului,se află la o mică depărtare de hotelul nostru.Dar să fim bine înţeleşi:pentru a 

putea vizita tot ce ne-am propus la Lisabona am scos din buzunar câte 5 euro/24 ore/persoană 

asigurându-ne astfel accesul nelimitat atât la metrou cât şi la mijloacele de transport de 
suprafaţă. 

După această introducere în care am vrut să prezentăm contextul şi pregătirile acestei călătorii 

precum şi momentul sosirii la Lisabona,să începem a aşterne pe hârtia ,atât de răbdă-

toare,însemnări,emoţii trăite în legătură cu cele vizitate aşa cum ne-am dorit:adică fără graba 

specifică excursiilor organizate. 
Totuşi vrem, cu îngăduinţa cititorilor,să începem cu câteva date semnificative ale istoriei acestei 

ţări având pagini glorioase,de mândrie pentru acest popor atât de puţin numeros.Mai întâi,câteva 

date puţin cunoscute,demne de o rubrică: ştiaţi că?   

-Portugalia are ,ca stat, cele mai vechi frontiere din lume,stabilite încă din anul 1249; 

-limba portugheză este a şasea limbă vorbită în lume,de aprox.200 milioane de oameni în opt ţări   

răspândite pe continente diferite(după chineza,hindusa,spaniola,engleza,bengali); 
-Portugalia şi Anglia au semnat Tratatul de la Windsor în anul 1386,ce constituie cea mai veche 

din lume alianţă formală între două ţări; 

-obiceiul de a bea ceai a fost introdus la Curtea Regală britanică de către o prinţesă 

portugheză,Catarina de Braganca,căsătorită cu regele Charles al II-lea în anul 1662.Ea adusese 

în trusoul său un mic bagaj cu frunze de ceai chinezesc(ce constituia o avere la acea epocă!).Ce a 
urmat? Oraşul Bombay ,de unde fusese adus ceaiul,a fost punctul de început al prezenţei 

britanice în India! 

-cartierul Queens din New-York a fost numit astfel ,în anul 1664,în onoarea prinţesei Catarina de 

Braganca a Portugaliei; 

-portughezii Gago Coutinho şi Sacadura Cabral au fost primii oameni care au zburat deasupra 

Atlanticului de Sud,plecând din Portugalia,aterizând în Brazilia în anul 1922;deci cu 5 ani 
înaintea traversării Atlanticului de Nord de către Charles Lindbergh!  

       O lungă perioadă de timp,istoria acestei ţări este comună cu a ţării  vecine Spania,ambele 

cunoscând o succesiune de invadatori şi colonizatori atât din Europa de Nord cât şi din nordul 

Africii.Unii dintre aceştia au lăsat urme ce au marcat,în coordonate trainice,fundamentale, istoria 

acestei ţări. 
În primul rând,cronologic vorbind,au fost romanii cărora le-a fost necesară o perioadă de aprox. 2 

secole pentru a înfrânge rezistenţa neaşteptată,în principal,a unui singur trib:lusitanii.În semn de 

respect,admiraţie pentru dârzenia cu care acest trib şi-a apărat teritoriul,romanii au denumit 

această nouă provincie a Imperiului Roman: Lusitania,denumire ce se mai foloseşte şi astăzi în 

anumite ocazii. 

În timpul stăpânirii romane,au apărut primele aşezări umane,bine structurate:Olisipo(Lisabona 
de astăzi!),Evora,Braga.Lor-adică romanilor - li se datorează reţeaua de drumuri şi poduri ce a 

împânzit ţara,introducerea cultivării viţei de vie,smochinelor,migdalelor şi măslinelor,a limbii 

vorbite(şi astăzi!) bazată pe limba latină şi,nu în ultimul rând,a catolicismului,primele episcopii 

fiind înfiinţate încă din sec.al IV-lea.Dar, ca orice imperiu,a intrat în declin,fiind distrus în cele 

din urmă neputând să-i alunge pe următorii invadatori:maurii.Anul de referinţă este 711 când o 
armată de arabi şi berberi aparţinând califatului din Bagdad au pus stăpânire pe partea de sud a 

peninsulei iberice,în zona Portugaliei de astăzi:până la râul Douro(pe malurile căruia se află 

oraşul Porto!),stabilindu-şi centrul de putere la Cordoba.La Nord,regiunea a rămas predominant 

creştină şi,aşa cum era firesc, aici a luat naştere”reconquista” adică mişcarea de recucerire a 

teritoriului ocupat de mauri.Au fost necesari aprox.500 de ani pentru a-i alunga! 

Important este,repetăm,ceeace au lăsat în urmă:introducerea cultivării grâului,orezului,fructelor 
citrice şi şofranului,înlesnită,încurajată de construirea sistemelor de irigaţii şi a morilor de 

vânt.Tot datorită lor a început exploatarea cuprului şi argintului,constituind un impuls major 

pentru dezvoltarea economică,aprovizionând meşteşugarii cu acest metale.O industrie „vedetă” a 

fost-şi a rămas până în zilele noastre!-cea a ceramicii,maurii introducând dalele vitrificate,aşa-

numitele „azulejos”. 

Cucerirea de către creştini,conduşi de regele din Asturias-Leon,a oraşului Porto în jurul anului 
868 şi a Coimbrei,zece ani mai târziu, a determinat venirea la putere a fracţiunilor fanatice ale 

Islamului,astfel încât toleranţa religioasă de până atunci a devenit o amintire pentru o comu-

nitate ce trăise în bună înţelegere ani de-a-rândul.Consecinţa acestei situaţii:războiul sfânt între 

creştini şi musulmani intră într-o etapă hotărâtoare;în anul 1139 ,după o victorie împotriva 

maurilor(bătălia de la Ourique),Afonso Henrique declară Portugalia ţară suverană şi pe el 
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rege.Războiul însă continuă:susţinut de cruciaţi englezi,flamanzi,francezi,germani,Afonso 

Henrique cucereşte Lisabona ,alungându-i definitiv pe mauri. 

Au mai fost necesari încă aproape 100 de ani pentru ca graniţele ţării să devină definitiv stabilite 
iar regatul Castiliei să recunoască însfârşit suveranitatea ţării prin tratatul încheiat în anul 

1297.La acea dată,capitala se mutase deja de la Coimbra la Lisabona,rege era Dinis I(1261-1325) 

căruia naţiunea portugheză îi este recunoscătoare pentru reformele pe care acest „rege poet”(cum 

era poreclit) le-a iniţiat:construirea a peste 50 castele fortificate pentru apărarea graniţelor 

ţării;limba portugheză a devenit nu numai limba oficială a guvernului ci şi suport pentru o 

cultură orală înfloritoare datorată trubadurilor;dezvoltarea economiei agricole şi nu în ultimul 
rând:înfiinţarea primei Universităţi în anul 1290 (evident la Lisabona!). 

Mai facem un salt spectaculos în Timp:iată-ne ajunşi la acea perioadă fantastică din istoria 

portugheză,cunoscută ca fiind Epoca de Aur a Portugaliei.Dovedind îndrăzneală,curaj,neîntrecuţi 

în arta navigaţiei,oamenii acestei mici ţări,aflate la extremitatea de vest a Europei,cu deschidere 

la Oceanul Atlantic,au făcut descoperiri geografice epocale: 
-în anul 1487,Bartolomeu Diaz face înconjurul Capului Bunei Speranţe;de acum înainte Oceanul 

Indian îşi aşteaptă cuceritorii! 

-în anul 1497,Vasco da Gama pleacă în expediţie către India;finalitatea acesteia este constituită 

nu numai de descoperirea traseului optim către India ci şi prin adăugarea la coroana colonială a 

ţării a bijuteriei africane-Mozambicul! 

-în anul 1500 Pedros Alvares Cabral descoperă Brazilia,o colonie care avea să contribuie 
substanţial la prosperitatea,îmbogăţirea ţării cuceritoare; 

-expediţia spaniolă condusă de portughezul Fernando Magellan a făcut înconjurul 

lumii,descoperind regiuni locuite de sălbatici,destinaţii exotice.Lumea acelor vremuri este astfel 

convinsă: Pământul este rotund! 

În jurul anului 1520,Lisabona şi imperiul portughez ating apogeul înfloririi.Regele Manuel I,a 
cărui domnie începuse în anul 1495,se autoproclamă Ducele Cuceririi,Navigaţiei şi Comerţului al 

Indiei,Etiopiei,Arabiei şi Persiei.Lisabona devine principalul centru comercial al Europei:aici se 

tranzacţionau aurul şi fildeşul din Africa,mirodeniile aromate din India (piper, scorţişoară, 

cuişoare),mătăsuri şi porţelanuri din China.Din Lumea Nouă portughezii au adus-spre bucuria 

noastră!-fructe şi legume considerate ciudate la vremea aceea:roşii,cartofi,porumb,cafea dar şi 

tutunul responsabil de atât de multe necazuri! 
Istoria se repetă:declinul este inevitabil!Reducerea populaţiei de acasă datorită transferului unei 

părţi a acesteia în noile colonii pentru a le administra,lipsa unei clase sociale capabile  să sa 

ocupe de problemele financiare,instituirea inchiziţiei în anul 1536,expulzarea evreilor au 

determinat diminuarea bogăţiei adunate de peste mări şi ţări.Dezastrul este „semnat” de tânărul 

rege Sebastiao I în timpul unei cruciade sângeroase în Maroc în anul 1578 în cursul căreia acesta 
a fost ucis;opt mii de cavaleri-nobili au fost masacraţi iar vistieria naţională a fost golită pentru a 

plăti cererile de răscumpărare.Portugalia este îngenunchiată!Regele spaniol Filip al II-lea preia 

puterea,dominaţia spaniolă durând 60 de ani.Este o perioadă dureroasă de care portughezii îşi 

amintesc şi astăzi cu mânie!Portugalia îşi recapătă independenţa printr-o lovitură de palat,fiind 

proclamat rege Joao al II-lea,duce de Braganca. 

După cutremurul devastator din anul 1755,marchizul de Pombal intră în istorie pentru modul în 
care a mobilizat toată ţara pentru reconstruirea Capitalei şi invadarea Portugaliei de către trupele 

lui Napoleon în anul 1807,familia regală refugiindu-se în Brazilia (s-a reîntors de-abia în anul 

1821),istoria consemnează două evenimente memorabile: 

1.în anul 1834 ordinele religioase sunt dizolvate ,averile bisericeşti ale acestora intrând şi 

rămânând şi astăzi în proprietatea statului.O mişcare semnificativă,revoluţionară într-o ţară atât 
de ferventă în ceace priveşte religia. 

2.în data de 5 octombrie 1910 Portugalia este proclamată Republică,regele Manuel al II-lea fiind 

forţat să abdice sub ameninţarea revoltei,refugiindu-se-unde putea altundeva?-în Anglia! De 

atunci nicio forţă politică,societatea civilă nu au cerut reinstaurarea monarhiei şi niciun 

membru-succesor al fostei familii regale- nu au solicitat restituirea averilor dobândite de-a-lungul 

secolelor. 
Vorba lui Caragiale: „Bravos naţiune!Halal să-ţi fie!” 

În anul 1932 dr.Antonio de Oliveira Salazar instalează un regim dictatorial,modelând „Estado 

Novo” (Noul Stat) după cel al dictatorului fascist italian Benito Mussolini.Autoritar,el impune 

reîntoarcerea ţării la codul său catolic de conduită,suprimă opoziţia,introduce cenzura,înfiinţează 

poliţia de stat.Salazar venit însă şi cu reforme ample economice în perioada 1950-1960,ce au 

asigurat Portugaliei o creştere economică de 7-9%.Va rămâne la putere până în anul 1968. 
Ineficient în continuarea reformelor,Marcelo Caetano (cel ce a preluat puterea) a fost înlăturat 

printr-o lovitură de stat intitulată Revoluţia garoafelor roşii,fără vărsare de sânge de un grup de 

tineri ofiţeri.Ziua Revoluţiei-25 aprilie-este sărbătorită de atunci an de an.Anul acesta am avut 

şansa,la Guimaraes, de a fi martori la manifestaţiile cu acest prilej. 
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Să revenim!Se instalează un guvern militar cu orientare politică de stânga,urmând doi ani de 

anarhie;coloniile portugheze îşi recapătă independenţa cu preţul unor războaie civile 

devastatoare(Timorul de Est,Mozambic şi Angola);în ţară sosesc peste 500.000 de refugiaţi ce 
generează grave probleme sociale.Drumul economic-social-politic al acestei ţări este însă 

ireversibil:în anul 1976 este ratificată noua Constituţie, Mario Soares devine primul preşedinte 

civil după 60 de ani,ţara devenind membră a Uniunii Europene.Capitala Lisabona devine gazda 

unor evenimente extraordinare:în anul 1994 este aleasă capitala culturală a Europei;în anul 

1998 organizează Expoziţia Universală ce implică modernizări majore ale oraşului;în anul 2004 

organizează campionatul european de fotbal; în anul 2007 are loc summitul de semnare a 
Tratatului de reformă a Uniunii Europene. 

Indiscutabil:Portugalia de astăzi a intrat în epoca modernă;a rămas însă autentică pentrucă 

trecutul său nu s-a pierdut:stau mărturie nenumăratele castele,magnificele catedrale în stil 

baroc,zidurile trainice acoperite cu acele” azulejos” de o frumuseţe de neegalat. 

După această „lecţie” de istorie,pornim la drum în dimineaţa zilei  de 16 aprilie,după cele 7 zile de 
vis frumos trăit la Lisabona (pe care ,sperăm să vi le povestim în următorul articol) şi după un 

mic dejun-bufet suedez de foarte bună calitate(aşa dealtfel cum am beneficiat în toate hotelurile 

în care am fost cazaţi!).După doar două staţii de metrou,ajungem la autogara de unde luăm bilete 

pentru staţia Fatima,devenită nod rutier pentru multe localităţi din împrejurimi datorită,evident, 

centrului religios de faimă mondială din acest orăşel.Autobuzele confortabile, elegante, 

curate,preţurile rezonabile,punctualitatea,transformă călătoria cu aceste mijloace de transport 
într-o reală plăcere. 

Întrucât timpul ne-a permis(existând numeroase curse de autobuz pe ruta Fatima-Batalha unde 

ne vom caza pentru 4 nopţi,drum ce-am aflat că durează aprox.1/2oră) vizităm complexul religios 

impresionant prin monumentalitate,prin vitraliile,statuile marilor apostoli,capela,adevărata inimă 

a Sanctuarului unde este coloana de marmură ce susţine statuia Fecioarei Maria,orga cu aproape 
12 mii de tuburi.Esplanada cuprinde o scară grandioasă şi colonade,un Drum al Crucii cu lespezi 

de ceramică policromă. 

Emoţionant!La intrarea în Sanctuar se află un monument constituit dintr-un bloc de beton 

desprins din zidul Berlinului a cărei construcţie a început în noaptea de 12 spre 13 august 

1961,când promoţia noastră era la Tropaisar pentru satisfacerea celor două luni de serviciu 

militar.Unora dintre noi li s-a năruit atunci visul de a ajunge în Occident!Acest bloc,încadrat într-
o operă arhitectonică a fost oferit de către un emigrant portughez din Germania,inaugurat 

simbolic tot într-o în zi de 13 august ..dar a anului1994. 

Fatima este un adevărat Lăcaş al Liniştii,al Reculegerii,al împăcării cu noi înşine şi cu 

Dumnezeu. 

Sosind la BATALHA,suntem surprinşi de dimensiunile copleşitoare ale COMPLEXULUI 
MÂNĂSTIRESC NOTRE DAME A VICTORIEI în comparaţie cu orăşelul care o 

înconjoară.Însfârşit ne bucurăm de o zi însorită  aşa încât după ce ne cazăm la hotelul situat vis-

a-vis de mânăstire,amânăm masa de prânz şi pornim....la atac,”înarmaţi” cu cele necesare.Primul 

monument de maximă importanţă pentru istoria acestei ţări pe care l-am văzut este cel ridicat în 

imediata apropiere a catedralei pentru a celebra victoria militară,decisivă din data de 14 august 

1385 contra trupelor regatului Castiliei pe câmpul de luptă de la Aljubarrota.Statuia îl reprezintă 
pe conetabilul Dom Nuno Alvarez Pereira,un adevărat erou naţional.Născut în anul 1360,acest 

tânăr militar a jucat un rol hotărîtor în cursul crizei portugheze din anii 1383-1385 când 

independenţa regatului era ameninţată de castilienii spanioli.Contextul istoric începe cu data 

morţii regelui Ferdinand I al Portugaliei şi anume 22 octombrie 1383.Acesta nu a avut 

moştenitori pe linie bărbătească pentrucă fiii săi Pedro şi Alphons decedaseră prematur.Fiica sa 
Beatrice era la acea dată încă un copil care urma să se căsătorească cu prinţul Juan al 

Castiliei.Aceste circumstanţe atrăgeau după sine sfârşitul descendenţei casei de 

Bourgogne.Regenţa ţării este asigurată de văduva lui Ferdinand I ,Eleonora de Menezes,în numele 

fiicei sale.Dar tranziţia nu a fost paşnică:răspunzând dorinţei majorităţii portughezilor de a 

menţine independenţa regatului portughez în faţa Coroanei Castiliei (cine erau împotrivă? 

biserica şi nobilii!),Joao,fratele bastard al lui Ferdinand,Mare Maestru al Casei de Avis reclamă 
tronul cu ajutorul şi susţinerea Angliei.Din această cauză,vor începe lupte interne şi războaie în 

cursul cărora Dom Nuno Alvarez Pereira va juca un rol hotărîtor.Acesta câştigă o primă bătălie 

contra castilienilor la 1 aprilie 1384,în urma căreia Joao de Avis îl numeşte conetabil al 

Portugaliei şi conte de Ourem.Această victorie a fost urmată de alte câteva bătălii dar cea decisivă 

a fost cea de la Aljubarrota când Nuno Alvarez face dovada geniului militar,mica sa armată de 

6500 soldaţi portughezi şi lăncieri englezi învingând armata celor 31.000 soldaţi castilieni.Până în 
anul 1390,când moare regele Juan al Castiliei,Dom Nuno realizează incursiuni la graniţa cu 

Castilia,pentru a o determina să renunţe să mai ameninţe regatul portughez.După decesul soţiei 

sale Eleonora(cu care a avut o fiică),Dom Nuno se înscrie în Ordinul Carmeliţilor în anul 

1423.Peste doar opt ani moare fiind înmormântat în Mânăstirea Carmeliţilor din Lisabona. Dom 
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Nuno Alvarez a fost beatificat în anul 1918 de către papa Benedict  al XV-lea.Statuia ecvestră din 

piaţa aflată în apropierea mânăstirii datează din anul 1968. 

Dorim să mai amintim două exemplare de artă sculpturală pe care le-am admirat la 
Batalha:a)monumentul dedicat unui personalităţi respectate de către societatea 

portugheză,Joaquin Augusto Mouzinho de Albuquerque(1855-1902),guvernator al Indiilor 

portugheze şi al Mozambicului;b)aşa numita Pelourinho de Batalha(pe care am regăsit-o şi în alte 

oraşe) inaugurată în anul 2000:un stâlp spiralat la a cărui extremitate se regăsesc un chip 

uman;noi l-am interpretat ca reprezentând drumul sinuos al vieţii fiecăruia dintre noi,marcat atât 

de speranţe cât şi de desnădejde. 
Soarele nu numai că răspunde „prezent”în continuare dar ,în drumul său spre apus, luminează 

cel mai frumos element arhitectural al complexului,încărcat de minunate detalii de ordin religios: 

porticul principal.Aşa încât lansăm un adevărat „tir” de fotografii,detaliu cu detaliu,şi imagini 

video până când bateriile(ale aparatelor, nu ale noastre!) ne şoptesc:am obosit.Noi le mulţumim şi 

ne îndreptăm victorioşi către hotel,după ce facem o scurtă plimbare prin orăşel admirând câteva 
clădiri deosebite,parcurgând micile standuri cu produse de artizanat dintre care unele de-a-

dreptul amuzante. 

A doua zi reintrăm în „normal”:soarele nu ne mai este prieten;este înnourat astfel încât ne 

felicităm pentru isprava din după-amiaza precedentă când am făcut ceeace v-am scris mai 

înainte.Dar nu este motiv de supărare căci în această zi vom vizita interiorul complexului 

mânăstiresc. 
 Complexul mânăstiresc Notre Dame a Victoriei este cel mai grandios monument al goticului 

târziu portughez într-o îmbinare fericită cu stilul manuelin.Construcţia acestuia ,ce a necesitat 

materiale,extraordinare resurse umane şi financiare de-a-lungul mai multor secole,a constituit 

promisiunea tânărului rege Joao I,întemeietorul dinastiei de Avis,făcută Fecioarei Maria,în cazul 

obţinerii victoriei în bătălia de la Aljubarrota.Ceeace după cum ştiţi,s-a întâmplat! 
Întâlnim aceiaşi poveste-legendă a stabilirii locului de construcţiea mânăstirii şi anume locul în 

care a căzut săgeata lansată de regele Joao I pe câmpul de bătălie,la acea dată un mărunt cătun. 

Lucrările de construcţie s-au prelungit până la mijlocul sec.XIII,putând fi evidenţiate trei 

etape.Prima,cea derulată în timpul domniei regilor Joao I şi Dom Duarte:catedrala,mânăstirea 

regală cu anexe şi capela Fondatorului;a doua,în timpul regenţei infantelui Pedro şi a domniei 

regilor Alphons V şi Joao II:monumentele funerare ale copiilor familiei regale din Capela 
Fondatorului,pantheonul Duarte şi mânăstirea Alphons V;a treia,în timpul domniei regilor 

Manuel I şi Joao III,definite prin îmbunătăţiri de amploare care au conferit complexului o 

monumentalitate datorită excepţionalului portal interior al Capelei Neterminate.Din anul 

1388,mânăstirea a fost predată călugărilor predicatori ai ordinului Sf.Dominic de Guzman care 

au oferit un mare prestigiu acesteia graţie studiilor teologice ale marelui erudit Frei Bartolomeu 
das Martires.În anul 1834 au fost desfiinţate ordinele religioase.Impresionat de ruine ,de starea 

jalnică a complexului,regele Ferdinand II promite(şi se ţine de cuvânt!) restaurarea 

acestuia,lucrare finalizată deabea la începutul sec.XX când recapătă vechea sa strălucire 

arhitectonică.În zilele noastre,poţi observa că în cei 100 de ani care au trecut de 

atunci,soarele,vântul,ploile şi-au pus „semnătura” pe exteriorul clădirilor.Este clasat Monument 

Naţional din anul 1907 şi declarat ca făcând parte din Patrimoniul Umanităţii din anul 1983. 
Însfârşit să trecem în a vă descrie ceeace ne-a impresionat cel mai mult!În primul rând:faţada 

principală exterioară,de o magnifică exuberanţă decorativă. 

Pe portalul principal,în exclusivitate sculptat,pot fi văzuţi pe stâlpi cei 12 apostoli,regii 

Israelului,îngeri,sfinţi şi sfinte;Iisus înconjurat de cei 4 evanghelişti;mai sus putem observa o friză 

decorată cu flori de crin,un intrând în care admirăm un magnific rozariu. Trebuie  să amintim 
cele două ferestre care încadrează portalul,de o eleganţă ieşită din comun prin dantelăriile în 

piatră ce le definesc. 

În ceeace priveşte catedrala:  Aceasta este unică printre cele aparţinând epocii gotice 

portugheze prin dimensiunile sale surprinzătoare:83 m.lungime şi 32 m.înălţime.Dorinţa 

tânărului rege Joao I a fost aceia de a demonstra puterea şi vocaţia religioasă a noi  dinastii 

regale-de Avis. 
Biserica este în cruce latină,având trei naosuri.Două travee a câte 8 stâlpi cruciformi separă 

poarta principală de transeptul unde se găseşte altarul principal.În partea exterioară a absidei 

admirăm cele 5 capele ,ultima adăpostind tezaurul mânăstirii format dintr-o bogată colecţie de 

obiecte religioase din aur şi argint aparţinând sec.XV şi XVI.Întreaga catedrală este iluminată de 

minunate vitralii cu scene amintind Buna Vestire şi Naşterea lui Iisus Christos şi care au fost 

renovate cu minuţiozitate-spre bucuria noastră,a turiştilor-în cursul sec.XIX şi XX. 
Cum să nu descriem în câteva rânduri şi Capela Fondatorului ce poartă numele-cum altcumva-

al celui din ordinul căruia a fost construită: Joao I ,aflată imediat în partea dreaptă după ce-ai 

intrat în catedrală? 

În capelă se înalţă un corp octagonal susţinut de stâlpi ce ne oferă posibilitatea de a admira o 

boltă stelată în 8 puncte;fără îndoială,acestă boltă este elementul architectural cel mai 
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spectaculos al catedralei prin nenumăratele sculpturi ce reunesc nervurile.Cheia de boltă poartă 

blazonul lui Joao I susţinut de doi îngeri.În centrul capelei se regăsesc monumentele funerare ale 

fondatorului,regele Joao I şi al soţiei sale Felipa de Lancaster,decorate cu statuile gigant ale celor 
doi monarhi,având pe părţile laterale inscripţii în latină ce amintesc meritele,faptele acestora.În 

jurul acestor monumente,se regăsesc mormintele celor 4 copii dintre care îi amintim pe Henric 

Navigatorul,iniţiatorul acelei glorioase perioade de istorie,cea a epocalelor descoperiri 

geografice,precum şi a altor membri ai familiei regale. 

Tot lui Joao I i se datorează şi construcţia bisericii regale ce-i poartă numele,de secţiune 

pătrată,ce a rămas în istorie ca fiind prima construcţie religioasă finalizată în stil manuelin(cu 
dantelării specifice în piatră),adică a acelui stil architectural apărut în timpul domniei lui Manuel 

I  ce coincide cu aşa numita Epocă de Aur a acestei ţări.Din această biserică,în care am pătruns 

printr-o poartă aflată pe partea stângă a catedralei,în imediata apropiere a altarului(păzită de un 

controlor de bilete căci doar catedrala poate fi vizitată gratis;preţurile biletelor de intrare sunt 

însă modice pentru noi,cei în vârstă),vom aminti doar acea capodoperă arhitecturală:un bazin de 
formă rotundă în care regăsim,bineînţeles,o fântână!  

Sala de consiliu a canonicilor,în care pătrundem din biserica regală descrisă mai sus,te 

uimeşte:la nivelul cunoştiinţelor tehnice a acelei perioade,a putut fi construită această sală-un 

spaţiu de formă pătrată cu latura de 19 m.-fără să fi fost nevoie de un sprijin central de 

sprijin!Un veritabil model de arhitectură gotică!Legenda asociată acestei construcţii este 

emoţionantă.Sala a fost concepută iniţial de maestrul Afonso Domingues,primul arhitect al 
acestui complex mânăstiresc.În anul 1420,maestrul se îmbolnăveşte devenind orb,situaţie în care 

arhitectul Huguet- a cărei experienţă nu putea fi pusă la îndoială de îndată ce terminase de 

curând construcţia bisericii regale Joao I-a preluat lucrările acestei săli.Din păcate toate 

încercările acestuia de a construi această boltă stelată fără stâlp central de susţinere au eşuat.În 

disperare de cauză,a fost solicitat maestrul Domingues (repetăm:complet orb!),bolta fiind 
construită de data aceasta conform instrucţiunilor sale.Ziua retragerii schelelor a sosit! Bolta 

rezistă!dar pentru a se convinge că bolta stelată nu se va prăbuşi,acest OM(cu majuscule!) a stat 

neclintit timp de trei zile şi trei nopţi sub aceasta.Era capodopera vieţii lui:fie bolta era perfectă,fie 

va pieri odată cu aceasta!Bolta dăinuie şi astăzi după cei aprox.500 de ani de la 

construcţie.Vitraliile ce împodobesc sala sunt remarcabile,reprezentând scene ale patimilor 

Domnului nostru Iisus Christos. 
Din anul 1924,sala adăposteşte Mormântul soldatului necunoscut cu gardă de onoare 

permanentă;în sală am mai văzut o statuie denumită Iisus al tranşeelor în amintirea soldaţilor 

portughezi căzuţi în timpul primului război mondial 

Dar ceeace ar fi putut depăşi în grandoare şi frumuseţe arhitectonică tot ceeace v-am descris 

până acum ca făcând parte din complexul mânăstiresc Batalha este aşa-numita capelă 
neterminată! 

Preluând ideea tatălui său si a predecesorului acestuia,Duarte-rege al Portugaliei sub numele de 

Eduard-a vrut să se construiască un pantheon funerar în spatele catedralei,apelând la acelaşi 

maestru Huguet.Moartea regelui la un an de la începerea lucrărilor dar şi a arhitectului după 

încă un an,au creiat probleme.Totuşi lucrările au continuat o bucată de vreme sub conducerea 

tânărului arhitect Mateus Fernandes care şi-a depăşit într-o oarecare măsură maestrul,mărturie 
stând cele trei porticuri de la intrare în stil manuelin de o frumuseţe ce te fascinează.Dar ceeace 

ne-a impresionat până la lacrimi este monumentul funerar al regelui Dom Duarte şi al soţiei sale 

Eleonora de Aragon:au fost sculptaţi ţinându-se de mână!Împreună şi dincolo de moarte! 

Spaţiul este organizat în jurul unei curţi octogonale flancate  de un număr de 7 capele destinate 

descendenţilor familiei regale.Dificultăţile financiare şi începerea unui alt complex mânăstiresc în 
capitala ţării au determinat sistarea lucrărilor.Păcat! 

Încheiem vizita complexului mânăstiresc Batalha ,copleşiţi,impresionaţi, de ceeace am văzut.Ne 

întoarcem în camera confortabilă  de hotel,ne împărtăşim impresiile în tovărăşia unui sandwich 

şi a nelipsitului pahar cu vin de Porto(pe parcursul călătoriei,fără excepţie!)La odihnă! Mâine vom 

avea un nou prilej de bucurie,de satisfacţie. 

MÂNĂSTIREA SANTA MARIA DE ALCOBACA a fost fondată în anul morţii sfântului Bernard 
1153,construcţia acesteia derulându-se pe parcursul mai multor secole,fiind din această cauză 

un monument cu arhitectură hibridă.Această mânăstire a fost construită,într-o primă etapă,într-

un stil reflectând principiile de viaţă ale ordinului religios al cistercienilor:renunţarea la 

bogăţie,privilegii,mândrie,reîntoarcerea la ceeace definea începuturile creştinismului:muncă şi 

rugăciune trăite în tăcere.Este semnificativ în acest sens ceeace spunea patronul spiritual al 

cistercienilor:”Oh,vanitatea vanităţilor...există însă ceva mai nebunesc,mai rău decât 
vanitatea:bisericile strălucesc,privindu-le din toate părţile,în timp ce săracii mor de foame....!”  

Iată de ce arta cisterciană este o artă fără fast,austeră,fără ornamente... 

În etapa următoare,construcţia sa suferă influenţa stilului arhitectonic al catedralelor din Nordul 

Franţei. 

 



                             

22                              MECANICII ’61 POLIBUC # 9/73, octombrie 2012 EE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



                                

23                  Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“ 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Şi ,ca de fiecare dată,există legende!După prima variantă,construcţia mânăstirii are la bază 

promisiunea făcută de regele Alphonse I episcopului Bernard de Clairvaux de a dona 

ordinului religios al cistercienilor toate terenurile ce puteau fi zărite de la înălţimea Sierra 
dos Albardos în cazul victoriei în bătălia contra maurilor pentru recucerirea oraşului 

Santarem. 

Cealaltă legendă conţine ceva de-a-dreptul amuzant!Reperele care marcaseră locul unde 

căzuse săgeata aceluiaşi rege Alphonse I,cu prilejul aceleiaşi victorii,au fost mutate...pe 

furiş...de către cine?... de îngeri....până la Alcobaca!De ce?Legenda nu ne mai spune!  

Catedrala ,sfinţită în anul 1252,are forma unei cruci latine cu trei naosuri şi un 
transept.Faţada este şi de această dată majestuoasă,monumentală;deaceea dorim a o 

prezenta în câte rânduri.Portalul- împreună cu cele două ferestre-este relativ simplu,fiind 

constituit din 7 mici coloane de fiecare parte,capiteluri ornate cu motive vegetale,pe care se 

sprijină o arhivoltă formată din numeroase elemente de arc frânt.Celelalte elemente ale 

faţadei datează de la începutul sec.XVIII,fiind în stil baroc:2 baldachine conţinând statuile 
sfinţilor Benoit şi Bernard;o cornişă de deasupra portalului în care zărim statuile celor 4 

virtuţi cardinale:Forţa,Prudenţa,Justiţia,Cumpătarea;2 turnuri-clopot;o nişă adăpostind 

statuia Fecioarei Maria.Intrând în biserică observăm plafonul în bolte ogivate,naosul 

trilobat ce-ţi dau senzaţia de austeritate şi grandoare,capitelurile  simple cu frunziş.Altarul 
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principal îţi sugerează simplitate şi puritate fiind alcătuit doar dintr-un singur crucifix al lui 

Iisus.Având 109 m.înălţime,Alcobaca este cea mai înaltă biserică din Portugalia.Transeptul 

susţinut de 12 coloane are de fiecare parte câte două capele.Sub un rozariu veţi putea 
admira două ferestre gotice,iar ceva mai departe aşa-numita poartă a morţilor care era 

utilizată în timpul Evului Mediu pentru funeraliile călugărilor decedaţi căci acest ordin 

religios nu permitea înmormântarea lor în interiorul bisericii.         

 Dar ceeace ne va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră afectivă,sunt cele 

două monumente funerare,faţă în faţă,în incinta transeptului,admirabil sculptate,ale 

regelui Pedro I şi al lui Ines de Castro,cei doi eroi ai celei mai frumoase poveşti de dragoste 
din Portugalia,reală şi tragică.Pedro,prinţul moştenitor,căsătorit cu prinţesa Constanze,se 

îndrăgosteşte nebuneşte de frumoasa domnişoară Ines de Castro.Temându-se de posibila 

reacţie a familiei regale spaniole,regele-tată Alphonse IV decide executarea lui Ines de 

Castro în anul 1345,neştiind că Pedro se căsătorise pe ascuns cu ea după moartea 

Constanzei din anul anterior.Cele două monumente funerare sunt capodopere ale 
universului nostru uman.Decoraţiile laterale ale mormântului lui Ines aparţin temei vieţii şi 

morţii lui Iisus Christos;în dreptul capului sunt reprezentate patimile lui Iisus,iar la 

picioare Judecata de Apoi,momentul reîntâlnirii celor doi îndrăgostiţi.Sculpturile ce 

flanchează mormântul lui Pedro redau scene din viaţa sf. Bartolomeu.Una dintre cele mai 

frumoase este un ornament în formă de trandafir(rozariu),situat la cap,redând uimitorul 

Drum al Vieţii al cuplului de îndrăgostiţi.Conform legendei,mormintele sunt plasate faţă-n 
faţă pentruca cei doi îndrăgostiţi să poată cădea cât mai repede unul în braţele celuilalt la 

Judecata de Apoi.Ce bizară şi profundă este dragostea! 

Tot în zona transeptului,într-o capelă am putut admira un frumos grup sculptural executat 

din cărămidă arsă emailată „Moartea sfântului Bernard”(reamintim părintele spiritual al 

cistercienilor),mormintele în stil neogotic ale regilor Alphonse II,Alphonse III,ale soţiilor şi 
copiilor lor.Din vestibul ajungem  prin câte o poartă în două capele ce meritau a fi 

văzute:cea denumită” Iisus de drumul Crucii” şi cea denumită” Notre-Dame a Exilului”Ce-

am mai văzut,trebuind a fi amintite: 

-În sacristie există o capelă octogonală din lemn aurit,adăpostind cutiile cu moaştele 

sfinţilor cistercieni împreună cu statuile ce-i reprezintă; 

-Sala Regilor(Pantheonul Regal)în care am admirat statuile în cărămidă arsă a tuturor 
regilor portughezi până la Joao I,plasate de-a-lungul zidurilor,statui modelate de călugări în 

sec.XVIII cât şi(poate,mai ales!)marele panou executat din azulejos alb şi bleu „Încoronarea 

regelui Alphonse I de către Papă”. 

Paşii ne-au purtat şi în mânăstirea propriu-zisă .În aşa-numitul Claustru al Tăcerii,o 

clădire de secţiune pătrată cu un etaj, ne încântă grădina cu portocali,gardurile din flori 
multicolore şi originala fântână octcgonală.În zonă ne mai uimeşte dimensiunile 

neobişnuite ale bucătăriei:rezervoarele de apă alimentate de râul din apropiere,cele două 

şemineuri unde puteau fi pregătiţi până la şapte boi deodată  întăresc această 

apreciere.Sunt şi extravaganţe:robinete cu medalioane în formă de capete animale fioroase 

ce contravin stilului sobru cistercian.Însfârşit,mai amintim refectoriul,o clădire de secţiune 

pătrată,vecină cu bucătăria,cu un amvon sculptat cu măiestrie  unde unii călugări,zice-se 
citeau rugăciuni,iar alţii mâncau de zor;poftă aveau! 

Cam atât despre Alcobaca!După câteva ore în care am vizitat această nouă bijuterie 

arhitectonică,încărcată de istorie,slujind religia ,ne întoarcem cu acelaşi confortabil 

autobuz la hotelul nostru din Batalha.Noapte bună! 
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Mâine ne aşteaptă o nouă vizită-eveniment,ultima din această zonă,perlă a Evului Mediu 

portughez:CASTELUL ŞI CONVENTO DE CHRISTO(REŞEDINŢA CAVALERILOR TEMPLIERI) 

TOMAR. 

A doua zi am plecat dis-de-dimineaţă de la hotel,întrucât localitatea Tomar se găseşte la peste 50 

km.  depărtare de Batalha.Avem şansa, şi de această dată,ca autobuzul să respecte 
orarul,şoseaua să nu fie aglomerată astfel încât sosim la autogara Tomar înaintea orei 10 la care 

se deschid deobicei obiectivele turistice.Zărim Mânăstirea şi Castelul,situate undeva departe pe 

un deal astfel încât apelăm la un taxi pentru a ajunge acolo.Ne alăturăm grupurilor de turişti şi 

de elevi gălăgioşi la casa de bilete.Deci putem începe să vă povestim despre ceeace am văzut şi 

aflat cu ajutorul ghidului sumar pe care l-am primit odată cu biletele de intrare adică Mânăstirea 
lui Christos şi Castelul,fosta reşedinţă a puternicilor Cavaleri Templieri,ce au avut un rol 

hotărîtor în recucerirea treptată a peninsulei iberice din mâinile maurilor.Câteva  date 

semnificative din istoria acestui complex!Primul monarh portughez,Afonso Henrique le-a dăruit 

drept recunoştiinţă un teren de aprox.45 ha.,complexul mânăstire-castel ocupând doar 5 

ha.Construcţia acestuia a început în anul 1160,continuând cu intermitenţe timp de 4 

secole.Temându-se de puterea lor crescândă, regele Dinis I interzice Ordinul Templierilor în anul 
1314,acesta fiind înlocuit cu Ordinul lui Christos care a preluat complexul Tomar în anul 

1356.Prestigiul acestui Ordin a atins apogeul sub domnia lui Henric Navigatorul (1410-1460), 

perioadă în care au loc acele expediţii portugheze către Africa şi India,care au adus nu numai 

glorie ci şi bogăţii nemăsurate,o parte utilizată pentru noi construcţii la Tomar.Şi, ca de fiecare 

dată,există un sfârşit ;acesta a venit,aşa cum am mai scris,în anul 1834,anul desfiinţării  
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ordinelor religioase.De-a-lungul celor patru secole,complexul mânăstire-castel a cunoscut multe 

modificări şi adăugiri,unele dovedind un remarcabil progres tehnic.Astfel,la început,Ordinul 

Templierilor a construit o biserică-templu fortificată,preluând modelul de arhitectură religioasă     
militară   de la Ierusalim din perioada cruciadelor.Între sec.XII şi începutul sec. XVI ,construcţia 

ansamblului se înscrie în stilul gotic european.În timpul faimosului Henric Navigatorul sunt 

adăugate două noi construcţii în stil gotic:claustrul Cimitirului,locul de înmormântare al 

călugărilor şi cavalerilor precum şi claustrul curăţirii inclusiv al celei spirituale.Regele Manuel I a 

dispus construirea unei noi biserici,veritabilă bijuterie a goticului târziu,reflectând o nouă 

iconografie stabilită de monarh.Sub regele Joao III,Ordinul a fost reformat,devenind o congregaţie 
de monahi supuşi preceptelor religioase ale sfântului Benoit.Schimbarea a implicat construcţia 

unui vast ansamblu de dependinţe în jurul bisericii,ocupând în totalitate spaţiul urban al unui 

cartier extramuros(adică dincolo de ziduri!).fiind organizate şase claustre dintre care două pentru 

circulaţie respectiv promenadă.Noul Claustru principal este considerat o capodoperă  a Renaşterii 

europene.La începutul sec.XVII,sub domnia regelui Phillipe I este pus în funcţiune apeductul de 
alimentare a Claustrului principal..În ultimul sfert al sec.XVII se deschide un nou 

şantier:construcţia Spitalului cu infirmerie şi farmacie.Între anii 1834 şi 1934 familia Costa 

Cabral a deţinut în proprietate  o parte din acest complex,adăugând câteva construcţii în stil 

neoclasic sfârşitului de secol XIX.De atunci ne aparţine nouă turiştilor! 

Care ne-a fost traseul vizitei în acest edificiu desfăşurat pe trei etaje? 

După ce am admirat(aşteptând deschiderea complexului)unul dintre porticurile bisericii 
principale de o frumuseţe deosebită,zăbovim,după ce trecem în viteză prin vechea capelă a sf. 

Gheorghe, în incinta celor două claustre amintite mai sus,al Cimitirului şi cel al curăţeniei având 

încăperi şi la următorul etaj,aici servitorii-ce nu erau ,evident ,membri ai Ordinului-se ocupau de 

muncile domestice şi de spălatul hainelor în cele două bazine existente la parter.După ce vizităm 

noua sacristie construită la sfârşitul sec.XVI pe locul unei vechi săli capitulare,pătrundem în 

ceeace a fi elementul de unicitate prin frumuseţea,bogăţia,originalitatea arhitecturale a 
Complexului:ansamblul format din biserica propriu-zisă din sec.XVI ce păstrează în structura sa 

elemente din sec.XII şi „Charola” sau Rotonda,în stil romanic,amintind ca aranjament de Sfântul 

Mormânt de la Ierusalim. Parcurgem,muţi de uimire,timp de mai bine de o jumătate de oră acest 

ansamblu,expresie desăvârşită a geniului uman iar aparatele foto şi video fac faţă cu greu 

solicitărilor noastre de a înregistra cât mai multe imagini pe care să le putem revedea,ori de câte 
ori dorim,în tihna casei noastre. 

În centrul Charolei cu 16 feţe,se află un oratoriu octogonal împodobit cu imagini  ale vieţii lui 

Iisus şi simboluri ale puterii regale.Credem că frumuseţea inimaginabilă(pentrucă numai 

văzându-le le poţi aprecia!)atât a a charolei cât a şi a naosului bisericii propriu-zise ne 

îndreptăţesc să amintim numele arhitecţilor: în principal Diogo de Arruda,adept al stilului 

manuelin şi spaniolul Juan de Castilla,care a finalizat opera precursorului.Traseul recomandat 
de ghid ne „conduce” către Claustrul principal,”Marele Claustru”,o bijuterie renascentistă şi a 

decoraţiunilor în stil manuelin din care se detaşează,-fără doar şi poate! –motivul în formă de 

funie.De data aceasta,”vioara Ia”este spaniolul susamintit,lucrarea sa fiind terminată de către 

Diogo de Torralva.Traversăm Marele Dormitor alcătuit din 40 de mici încăperi,distribuite de-a-

lungul unui culoar din trei braţe orientate după puncte cardinale, la confluenţa acestora  
aflându-se o capelă cruciată(probabil pemtru rugăciunea de dimineaţă!). 

Ieşind pe o terasă,avem ocazia să admirăm ceeace se află în toate prospectele turistice ...dar pe 

care noi,într-un clasament ad-hoc ,am înscri-o pe locul doi:fereastra manuelină! Este o operă 

sculptată în piatră,aparţinând aceluiaşi arhitect de geniu,Diogo de Arruda,operă considerată ca 

fiind cel mai original exemplu de artă gotică târzie.Motivele hiper-realiste simbolizează Arborele 

Vieţii şi Arborele Crucii,după teme din Sfânta Scriptură.Mai putem desluşi motive marine şi 
embleme regale.Fereastra manuelină aparţine faţadei de vest a bisericii.Parcurgând scara 

spiralată a terasei susamintite ajungem pe alte terase de la înălţimea cărora ne încântă privelişti 

de ansamblu ale mânăstirii,grădinile călugărilor,chiliile acestora..Am uitat să scriem că fereastra 

manuelină ne situează deja la nivelul etajului doi unde am mai vizitat:claustrul sfintei Barbara 

gândită a asigura un spaţiu al liberei circulaţii în interiorul ansamblului,fiind de aceea desfăşurat 
pe două etaje ca dealtfel şi claustrul pensiunilor pentru găzduirea temporară a pelerinilor( bine 

înţeles:la etajul superior fiind cazaţi cei cu înalt statut social,dincolo:plebeea). 

La ultimul etaj (de fapt la nivelul zero) traversăm cu răgazul cuvenit,claustrul corbilor(nu am 

înţeles de ce este denumit aşa),un spaţiu destinat reculegerii prin lectură şi rugăciune.Tot aici se 

găseşte şi vechea bibliotecă.Ultimul obiectiv îl constituie claustrul „pâinii rotunde”,aici 

distribuindu-se pâine celor săraci 
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Am scris prea mult,am dat prea multe amănunte?  În măsura în care vor putea fi adăugate 

destule fotografii noi spunem că nu!Compensează lunile în care nu v-am prezentat impresii din 

călătoriile noastre...şi au fost destule!        



                                

31                  Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“ 

  
 

 
 

 
 
 

 
Mirel VANCA 

Refuz să răspund la întrebările lui Adrian. Ce-ar fi dacă în loc să ne spunem 

opiniile, am pune fiecare din noi alte întrebări? N-ar ieşi nimic. Nu mă pot abţine 
însă să nu comentez câteva din afirmaţiile lui, în încercarea de a descrie „ce?” şi 

„de ce?” s-a întâmplat cu industria românească, în general şi cu cea 
constructoare de maşini, în special. 

Adrian este convins că industria noastră a fost demolată într-un mod 

„organizat, concertat şi profesionist” şi că în spatele acestei crime se află „păpuşari 
nevăzuţi”. Păi, dacă-i aşa, haideţi să-i căutăm pe aceşti păpuşari, să punem 

mâna pe ei şi să-i belim. Am rezolva problema, nu-i aşa? 
După Revoluţie, căci eu mă încăpăţânez să-i zic aşa, România s-a văzut 

pusă în situaţia să dea piept cu economia de piaţă, iar lupta cu aceasta a 

încovoiat-o. Industria noastră, privită în general, n-a fost una care să ne aducă 
bunăstare. În pragul Revoluţiei, când această industrie atinsese apogeul 

dezvoltării ei, noi, românii, ajunsesem în pragul foametei. De ce? Pentru că am 
fost puşi să plătim ineficienţa ei. Produceam cu costuri prea mari,  exportam la 
preţuri mai mici decât cele de cost, iar diferenţa am suportat-o noi, cei mulţi, 

puşi să ne strângem mereu cureaua. În aceste condiţii, când n-am mai fost 
dispuşi să facem astfel de sacrificii şi preţurile produselor noastre de export au 

devenit cele reale, ele au devenit necompetitive, economia de piaţă le-a refuzat. 
Piaţa internă nu putea înghiţi toată producţia coloşilor noştri industriali, mai 
ales că, după Revoluţie, veniturile statului au scăzut drastic, ca urmare a 

faptului că agricultura şi alte surse de venituri i-au scăpat din mână, situaţie în 
care puterea lui de-a investi a scăzut dramatic. Pe lângă faptul că erau scumpe, 
unele produse ale industriei româneşti sufereau din punct de vedere calitativ. Am 

fost, pe parcursul întregii mele activităţi,  unul din beneficiarii produselor 
industriei româneşti, unul care s-a luptat din greu cu deficienţele acestor 

produse. În aceste condiţii, românii au început să se orienteze spre produse din 
afară, care, deşi nu totdeauna mai ieftine, erau, de regulă, mai bune. Ca urmare, 
fabricile româneşti, ajunse în situaţia să nu mai aibă desfacere pentru produsele 

lor, au început să agonizeze, iar unele din ele au chiar murit. 
Cum se puteau salva întreprinderile româneşti ajunse într-o astfel de 

situaţie? Făcând produsele lor competitive. Cum? Retehnologizându-se şi 
organizându-se pe principii sănătoase. Statul nu mai putea să se ocupe de ele, 
din lipsă de bani. Trebuiau să se retehnologizeze şi reorganizeze singure. Unele 

au reuşit s-o facă, cele mai multe nu. De ce n-au reuşit? Pentru că cei care le 
conduceau fie nu s-au priceput, fie au fost preocupaţi doar de buzunarul lor (vezi 
excelentul film românesc, „Despre oameni şi melci”, inspirat din privatizarea 

ARO). Soluţia a devenit privatizarea, adică vinderea lor unor străini ( de regulă), 
pentru că particularii români nu ajunseseră să aibă suficienţi bani. Prin urmare, 

nu din cauza „urii noastre împotriva comunismului şi a iubirii fără limite a 
capitalismului”, cum crede Adrian, s-a ajuns aici.  

Fac o paranteză, ca să reafirm şi eu (au făcut-o mulţi alţii înaintea mea) că 
societatea capitalistă nu este perfectă , dar s-a dovedit a fi cea mai bună din cele 
de care am avut parte până acum. 

RECONSIDERAREA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, 
PROVOCAREA SAVANŢILOR AMERICANI 
PENTRU CA STATELE UNITE SĂ DEVINĂ 

LIDER MONDIAL AL DOMENIULUI 
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Prin urmare, cred cu tărie că soluţia de revigorare a întreprinderilor vechi, 
este retehnologizarea şi reorganizarea.   

Fac din nou o paranteză, ca să corectez afirmaţia lui Adrian referitoare la 
grupurile energetice româneşti de 330 MW. Au fost, în total, 11 astfel de grupuri, 

puse în funcţiune la Rovinari şi Turceni. Unul singur din ele a fost casat, patru 
au fost retehnologizate parţial, iar patru profund (inclusiv prin prevederea lor cu 
instalaţii de desulfurare a gazelor arse).  Nouă din ele sunt în funcţiune sau în 

stare de funcţiune, iar unul în conservare, în vederea retehnologizării. 
Retehnologizările le-a făcut statul, iar cele două centrale au devenit din nişte 
cenuşărese, centrale de bază ale Sistemului Energetic Naţional. 

În ceea ce priveşte forţa de muncă calificată şi foarte calificată, care a cam 
dispărut în mare parte, putem să ne-o recreăm cu încetul, cu încetul, în acelaşi 

ritm în care vom reuşi şi să repunem pe picioare vechi întreprinderi sau să 
construim unele noi. La fel au făcut şi comuniştii când au creat industria pe care 
o deplângem. Cred că, în momentul de faţă, exista deja potenţiali investitori 

români, care s-ar putea orienta spre nişte produse de tipul celor sugerate de 
colegii noştri Tudor Miron şi Marian Grădişteanu. Cred, de asemenea, că 

investitorii străini sunt bine veniţi, ei creează  locuri de muncă, aduc venituri 
statului român şi ar fi perfect dacă i-am putea obliga sau convinge să-şi 
reinvestească aici şi profiturile. 

Cred că contribuţia pe care am putea să ne-o aducem noi la revigorarea 
industriei româneşti constructoare de maşini, ar fi să continuăm să creăm un 
larg curent de opinie în favoarea acestei idei, identificând cât mai multe forme în 

care am putea-o face. Eu tocmai am făcut-o. Pe lângă prezentul articol, am 
semnalat pe blogul meu această campanie şi am publicat, in integrum, articolul 

lui Radu Gruia pe această temă, pentru că pe mine m-a impresionat eseul lui şi 
am sperat să aibă acelaşi efect şi asupra altora. Aş face însă observaţie asupra 
concluziei lui: deşi sună frumos, nu cred că vom reuşi să îngropăm politica. Ceea 

ce putem face este s-o deturnăm spre scopul pe care ni l-am propus. 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 9/73, octombrie 2012                            Scrisă de Mirel VANCA 
 

Este vorba de spectacolul cu piesa „Love stories” a lui Radu F. Alexandru, care a primit 

premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a anului 2010 şi se joacă la Teatrul 

Metropolis. 

Înainte de-a spune câteva cuvinte despre piesă şi spectacol, ţin să vă spun că am avut surpriza, 

ca mergând pentru prima oară la Metropolis, să descopăr un teatru deosebit de şic! Când intri în 

clădire, roşul aprins în care este vopsită pardoseala, îţi dă impresia că te afli într-un cazinou; în 

foaier, sunt nişte fotolii atât de confortabile, încât îţi vine să mai întârzii în ele şi după ce a început 

să se intre în sala de spectacol; ajuns în sală constaţi că nici fotoliile de acolo nu sunt mai prejos;  

deasupra foaierului, a fost improvizat un bar în care-ţi face plăcere să serveşti ceva; toaletele sunt 

atât de elegante, încât ţi-e jenă să le foloseşti. Nu ştiu dacă pe George Ivaşcu, directorul teatrului, 

trebuie să-l felicit pentru toate astea, sau pe altcineva? 

Teatrul Metropolis nu are un corp de actori proprii. Regizorii îşi aleg actorii pe care îi 

consideră ei cei mai potriviţi, de la alte teatre. Ai ocazia să vezi aici floarea actoricească 

bucureşteană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poveştile de dragoste sunt două, aproape simetrice. Le deosebeşte doar vârsta eroilor: unii 

sunt bătrâni (părinţii), alţii sunt tineri (copiii). Ele s-ar putea numi şi „iubiri imposibile”, pentru că 

asta sunt de fapt. Până la sfârşitul spectacolului, nici cei doi bărbaţi –tată şi fiu - şi nici noi, 

spectatorii, nu înţelegem de ce soţiile lor sunt atât de nefericite deşi ei nu sunt deloc de lepădat, le 

iubesc şi  nu se dau în lături să le afirme asta, de câte ori au prilejul. La fel de mirat şi nedumerit ca 

şi noi, este şi autorul din spectacol al piesei, care apare,  de câteva ori, pe un ecran instalat pe scenă 

şi comentează relaţiile dintre personaje. Vă las nelămuriţi şi pe cei care veţi citi această cronică, 

invitându-vă să vă lămuriţi la faţa locului. 

Vreau să vă mai spun că în afara intrigii piesei, care reuşeşte să vă ţină atenţia şi nedumerirea 

treze, spectacolul este presărat şi cu câteva picanterii: câteva înjurături cu p.m. şi două bancuri 

bune, dintre care unul porno. Cât de potrivite sunt ele, vă las pe Dumneavoastră să judecaţi. Juriul 

UNITER le-a considerat demne de premiul unu. 

Cronică  

LOVE STORIES 
de Radu F. Alexandru 
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În distribuţie apar doi actori consacraţi, Maia Morgenstern şi Mircea Rusu şi doi actori tineri, 

Diana Cavallioti şi Alexandru Pavel. Mie mi-au plăcut mai mult actorii tineri, în special Diana 

Cavallioti.  De la Maia Morgenstern  şi Mircea Rusu m-aş fi aşteptat la mai mult. Este posibil ca  

regizorul, Claudiu Goga, să-i fi pus pe o pistă greşită. Nu ştiu, cert este că nu m-au convins în  

suficientă măsură. În plus, Maia Morgenstern vorbeşte uneori atât de încet, în cât eu, aflat în rândul 

trei, n-am auzit tot timpul ce-a spus şi asta m-a enervat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maia Morgenstern şi Mircea Rusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Cavallioti şi Alexandru Pavel. 
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Am văzut de curând la 
cafeneaua Cafe Godot un 

spectacol care m-a impre-
sionat.  

Să lămuresc mai întâi faptul 
că mă simt foarte bine când 
mă duc la Cafe Godot, stau la 

masa 4, aproape de scenă, mă 
răsfăţ cu un Campari cu 
portocale şi mă delectez cu o 

piesă de teatru. Scena e mică, 
aşa că nu orice spectacol 

poate fi jucat aici, totuşi sunt 
destul de multe piese cu 
actori mari, care sunt invitate 

în acest local. Piesa despre 
Mihail Sebastian este una 

specială. Patru actori stau 
locului, pe patru scaune şi te 
fac să te emoţionezi de parcă 

ai asista la un rodeo (lasă că 
eu nu am fost la niciun rodeo, 
am folosit doar o figură de 

stil). Marius Manole, actorul 
meu preferat după ce l-am 

văzut la Teatrul Naţional în 
rol de câine, are rolul lui 
Mihail Sebastian. Rodica 

Mandache o joacă pe actriţa de glorie în perioada postbelică, Leny Caler. Pentru 
ea, au făcut pasiune nu numai Sebastian, ci şi mulţi alţii, printre care Camil 
Petrescu, de exemplu. Sebastian, deja renumit jurnalist şi dramaturg, a scris 

piesa "Jocul de-a vacanţa", special pentru Leny. Era conştient că actriţa, 
căsătorită de fapt, îl traducea şi cu alţi admiratori de-ai ei, dar nu-şi putea 

învinge atracţia faţă de ea.  
Nu este vorba despre o piesă de teatru la modul tradiţional. Marius Manole şi 
Rodica Mandache au scris un dialog bazat pe citate din jurnalele lui Sebastian şi 

Leny Caler, cu atât mai impresionant cu cât ştii că povestea este autentică. 
Dar am menţionat că pe scenă sunt patru scune. Ei bine, celelalte două sunt 

ocupate de Ioana Macaria şi Istvan Teglas, care citesc din când în când pasaje 
din piesa "Jocul de-a vacanţa", scene între personajele Corina şi Ştefan. Este 
deosebit de interesant să constaţi cum se poate transforma într-o operă literară, 

iubirea din viaţa reală a autorului faţă de frumoasa actriţă.  
Spectacolul durează cam o oră şi jumătate, dar timpul zboară atât de repede, 
încât te rupi greu şi cu regret din atmosferă, la finele acestuia. 

Cronică 

MAREA IUBIRE A LUI SEBASTIAN 

Dialog de Rodica Mandache şi Marius Manole 
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