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Cultura e Ciência na Liberdade de Abril

ilustração

Gonçalo Viana

D

e Lisboa, onde concluiu o
curso de arquitectura, Gonçalo
Viana mudou-se para Macau
e aí assinou as suas primeiras
colaborações no âmbito da
ilustração editorial. Viveu alguns
anos em Londres, trabalhando
como arquitecto, sem nunca perder de
vista a ideia de tornar--se ilustrador,
carreira que iniciou em 2002. Da formação
em arquitectura perdurou o vínculo à
geometria, que desde cedo lhe pontuou
o trabalho gráfico e continua a estruturar
o seu trabalho de ilustrador. Tendo
já publicado nos principais títulos da
imprensa portuguesa, as suas ilustrações
são também presença assídua em
publicações internacionais, incluindo o
prestigiado The New York Times.
O seu traço de pendor conceptual foi
reconhecido pela Society for News Design,
pela revista Creative Quarterly e pela
colectânea 200 Best Illustrators Worldwide,
da Lüerzer’s Archive.
Em 2008, ganhou o Prémio Stuart para
melhor ilustração e cartoon de imprensa.
Em 2011, as ilustrações para o livro
Esqueci-me Como Se Chama foram também
distinguidas pela revista 3x3 na selecção
anual de ilustração infantil.

A

proxima-se mais uma Comemoração do 25 de Abril. Já lá
vai quase meio século. A data continua, apesar de tudo, a
ser uma marca simbólica, que une a generalidade dos portugueses. Alguns quiseram-se apropriar dela, outros diminuí-la, contudo ela continua a unir, a ser forte, a significar
para a generalidade dos portugueses uma nova era, de
Liberdade, de Democracia e de Modernidade.
Ultimamente, algumas pulsões xenófobas, totalitárias, iliberais e
negacionistas da Ciência ameaçaram, e ameaçam, as Democracias, e
nelas valores que acreditávamos que estariam consolidados. A Pandemia agravou estas pulsões. A guerra na Europa, porém, conteve algumas, assustando-nos nós agora com o perigo de perdermos
aquilo que julgaríamos seguro e certo, renascendo assim sentimentos de solidariedade para com os refugiados, unindo a União Europeia, regenerando a aliança com os Estados Unidos, diminuindo os
instintos antirrefugiados de muitos, entendendo a dor dos outros,
e percebendo a necessidade de salvaguardar a nossa liberdade e o
funcionamento democrático das nossas sociedades e da nossa forma de vida ocidental.
Muitos do que se uniam a autocracias nacionalistas antieuropeias
e ocidentais esconderam as suas bandeiras antidemocratas e tentam esconder neste momento os seus discursos e as suas intenções.
Os discursos negacionistas e conspirativos alicerçados em fake news
continuam, mesmo assim, bem ativos, até porque a guerra favorece-os.
Neste movimento, largamente maioritário, de suporte às sociedades liberais ocidentais, nos últimos anos, da Pandemia à Guerra da
Ucrânia, a Cultura e a Ciência mostraram a sua importância. A Cultura porque nos liga o tempo de antes ao futuro, nos faz pensar, nos
toca a alma e a forma como ela vê, sente e pensa o Mundo. Como
cantava o Sting, nos faz pensar nos nossos filhos e no seu futuro. A
Ciência porque distingue a diferença entre o falso e o verdadeiro e,
como nunca no combate à Pandemia, demonstrou a sua capacidade
de agir e de diminuir o perigo que a lotaria colocou à nossa vida.
Cultura e Ciência são então valores indissociáveis da doutrina e
da prática humanista e tolerante que suporta a Liberdade e a Democracia. Em síntese, que suportam Abril.
Este Tempo Livre é destinado precisamente a Comemorar Abril,
mas também a lembrar-nos que Ciência (ou seja Educação e Razão)
e Cultura (isto é Pensamento e Reflexão) são elementos fundamentais para uma sociedade progressista, igualitária e humanista.
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Carlos Martins, na Paisagem Protegida de Corno de Bico, em Paredes de Coura

Trilho do Sistema Solar, no Centro de Educação e Interpretação Amb

O que revelam
as estrelas
C

Há miríades de
fenómenos apaixonantes
no universo.
Dois reconhecidos
cientistas, Carlos Martins
e Vítor Cardoso, que na
área da astrofísica estão
“a passar uma revolução”,
com a “magia”
da descoberta, convidam-nos a abrir janelas para
expandir
o conhecimento

DR

arlos Martins, coordenador de
Formação do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP), integra uma equipa
científica escolhida pelo ESO –
Observatório Europeu do Sul,
e é o responsável científico do
AstroCamp, que organiza há dez anos, na
área da paisagem protegida de Corno de
Bico, em Paredes de Coura.
«Para que percorres inutilmente o céu
inteiro à procura da tua estrela? Põe-na
lá» (Vergílio Ferreira). O melhor é fazer as
coisas, sem esperar que os outros as façam
por nós? “O AstroCamp nasceu de experiências noutros países – adianta Carlos
Martins – quando dei aulas em atividades semelhantes em Espanha e Grécia.
Compreendi que havia a necessidade de
um programa deste tipo em Portugal. A
principal dificuldade é encontrar o financiamento para o projeto.” O campo tem
vindo a crescer “em ambição científica”.
Criado para alunos do ensino secundário portugueses, depois alargado aos europeus e, nos últimos dois anos, também
aos jovens fora da Europa, num total de 42
países. “O mérito é o único critério de seleção. Os objetivos científicos são ensinar física e astronomia, tanto quanto eles consigam absorver”, explica. No AstroCamp há
temáticas propostas por investigadores,
de qualquer parte do mundo. Em 2021,
por exemplo, receberam um professor
do Observatório de Trieste, Itália, e uma
investigadora do Instituto Perimeter, Canadá. Para a próxima escola de verão, em

agosto, as candidaturas decorrem durante
o mês de abril.

Ir a Neptuno

O Trilho do Sistema Solar, criado na primeira edição, em 2012, é um modelo à escala 1:
831 000 000 nas distâncias e nas dimensões
dos principais astros do Sistema Solar. O
Sol, localizado no Centro de Educação e Interpretação Ambiental (CEIA), tem 170 cm
de diâmetro e os planetas à escala estão distribuídos ao longo de um trilho com cerca
de 8,6 km. “O interesse científico é perceber
que aquelas imagens do sistema solar que
vemos nos livros não estão à escala correta.
Pelas pesquisas que fiz, só há 16 modelos
corretos em toda a Europa. E nós construímos um deles.” Há pouco tempo soube,
pela Porto Editora, que o Trilho do Sistema
Solar foi incluído nos manuais de apoio do
3.º ciclo. “E os responsáveis do CEIA tiveram muitas solicitações para visitas de estudo, para percorrer o trilho e aprender sobre
o sistema solar”, comenta satisfeito.
Quem faz o trilho, tem de subir até Neptuno, depois descer em direção ao Sol. O
percurso está acessível a qualquer pessoa,
com uma forma física razoável, para caminhar durante cerca de duas horas. Também é possível percorrê-lo de bicicleta.
Para além da normal sinalética do trilho,
em cada cruzamento há placas que sinalizam as direções dos planetas, com a informação sobre cada um deles.

“O céu que Galileu viu”
O físico americano Lawrence M. Krauss

diz: «Somos todos, literalmente, filhos
das estrelas e os nossos corpos são feitos da poeira das estrelas» (Um Universo
Vindo do Nada). O que é poético para o
cidadão comum, para um astrofísico é
“correto cientificamente”, Carlos Martins
esclarece: “Elementos diferentes da tabela periódica da Química foram formados
em momentos e locais diferentes no universo. Teve de haver uma geração anterior
de estrelas que viveram e morreram, que
formaram estes elementos, que depois se
espalharam pelo espaço, na região onde
se formou o sistema solar, e quando o Sol
e a Terra se formaram, estes elementos já
existiam em abundância. É por isso que
nós somos feitos desses elementos.”
Quais são os locais mais próximos para
observar um céu escuro? “Hoje não há nenhum local na Europa onde consigamos
ver um céu tão limpo e escuro como Galileu
viu. Porém, existem dois sítios próximos,
nas montanhas do sul de Marrocos, e no
topo das ilhas Canárias, onde têm grandes
telescópios. Em Portugal, as universidades
de Lisboa, Porto e Coimbra têm Observatórios, mas todos têm poluição luminosa das
cidades”. Por outro lado, os planetários de
Lisboa e Porto “têm um papel importante
na divulgação da astronomia em Portugal”.

Projetos do futuro
Numa palestra sobre Física e Aquecimento
global, recorda que foi interessante verificar que alunos do secundário questionaram, “porque é que não se usa a energia
nuclear?” O astrofísico sublinha: “Creio que
os estudantes pesquisam por eles próprios
para chegar à informação. Há cerca de cem
mil mortes por ano causadas pela queima
de combustíveis fósseis. A fonte de energia
mais limpa, quando se analisam os dados,
é a energia nuclear. Mas, há uma perceção pública errada desta energia, as pessoas acham que é mais perigosa do que os
combustíveis fósseis. Na realidade, não é.”
Carlos Martins participa na construção
do ELT (Extremely Large Telescope), um grande telescópio, no Chile, na equipa científica
do ESO, desde 2012. Entusiasmado, diz:
“Várias indústrias portuguesas conseguiram contratos para construir diferentes elementos. Para além da vantagem científica,
provavelmente Portugal, em resultado do
retorno industrial, terá um lucro económico na construção deste telescópio. Para um
país como o nosso, já é positivo.”
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“Dedico-me
a estudar estrelas
e buracos negros”
Vítor Cardoso, um dos maiores especialistas do mundo na Astrofísica, lidera o
consórcio internacional de mais de 30
países, que estuda buracos negros e ondas gravitacionais. É o investigador responsável por definir a ciência na missão
LISA da Agência Espacial Europeia e da
NASA. Professor catedrático no Instituto
Superior Técnico (IST), onde lidera um
grupo do Centra. A sua investigação foi
distinguida duas vezes pelo Conselho
Europeu de Pesquisa. Em 2015, foi distinguido pelo Presidente da República, com
a Ordem de Sant’Iago da Espada, pelas
suas contribuições para a ciência.
Que fascínio é este que o levou a ser
um cientista? “Creio que todos nós queremos sentir que existe algo mais, para
lá desta existência que de alguma forma
nos foi imposta, e sobre a qual não temos
muito controlo. E acerca da qual existe
um número quase infindável de complexidades que a tornam numa tensão
constante, que são as relações familiares,
sociais, profissionais. Creio que todos temos este desejo de algo que não nos foi
dito, algo lá fora que explique isto tudo,
que torne tudo mais claro, e com um
propósito. O trabalho de um físico é interessante porque é um trabalho de descoberta. E, muitas vezes, ao descobrirmos
algo novo, isso acontece frequentemente,
retiramos aquilo que o cidadão comum
chamaria de magia. Mas, para mim, há
também magia em conhecer tudo o que
nos rodeia, em perceber que existe um
mecanismo quantitativo que nos permite prever e permite, sobretudo, ir muito
para além daquelas que são as nossas capacidades naturais. Eu dedico-me a estudar estrelas e buracos negros...” Essa procura constante é o que o move enquanto
cientista? “É a curiosidade, a procura do
novo, do desafio. Creio que é o desafio
que nós, cientistas, procuramos. Agora,
estou a pensar que a energia nuclear vem
associada a produtos que não são inocentes, mas isso nem está na nossa mente, o
nosso objetivo é um pouco infantil, que-

remos resolver aquele puzzle. Em Astrofísica estamos a passar uma revolução em
que estamos a perceber o universo de um
nível que nunca conseguimos até agora.
Estamos a passar aquilo que os navegadores passaram há 500 anos. Daqui por
uns anos vai ser normal dizer ‘descobri
cem buracos negros’, ou ‘o tempo para,
sim, é normal’, mas para mim, enquanto
cientista, há também alguma poesia nisto.”
O tempo pode parar? “O tic-tac dos
nossos relógios depende do sítio onde estamos. Quando disse ‘o tempo para’ estou
a ser correto. Se eu for para junto de um
buraco negro, vou ficar mais jovem em relação aos outros que estão na Terra. E se eu
for mesmo para o buraco negro, o tempo
para e podem ver-me eternamente jovem.”
E é possível ir para junto de um buraco
negro? “Enquanto espécie vamos demorar alguns milhares de anos a conseguir
fazer isso, mas, nós sabemos que teoricamente é possível.”
Há 500 anos navegávamos para novos
mundos. Dentro de alguns anos navegamos para junto de buracos negros. “Sim,
não apenas no sentido figurado. Porque
vamos perceber tudo acerca de buracos
negros, vê-los com ondas gravitacionais
– os novos mensageiros – que começámos a ver em 2016. As ondas gravitacionais atravessam tudo o que existe no
universo. Vamos ver buracos negros e
compreender-nos melhor a nós próprios.
Muitas estrelas habitam onde existem buracos negros, quando tentam chegar perto de um buraco negro são esmagadas,
esses restos de estrelas são enviados para
os confins da galáxia onde acabam por
formar planetas, sóis, e seres como nós.
Podemos perfeitamente ser o produto de
uma estrela que chegou perto de um buraco negro.”

“Sísifo sorria”
No livro já citado, Krauss diz: «Sempre me
senti atraído pelo mito de Sísifo e comparei muitas vezes o esforço científico à sua
eterna tarefa de empurrar um pedregulho
montanha acima, até que este caísse novamente pela encosta, mesmo antes de chegar ao cimo. Como Camus imaginou, Sísifo sorria e também nós deveríamos sorrir.
A nossa viagem, qualquer que seja o seu
destino, é a recompensa.»
Vítor Cardoso revê-se no mito de Sísifo… “Aprendemos a fazer as pazes com o
facto de andar sempre a levar o pedregulho, porque sabemos que neste percurso
aprendemos a fazer perguntas, e ter um

método para as responder. Os últimos
dois anos de pandemia serviram para nos
mostrar que é importante questionar tudo
o que nos apresentam de forma dogmática. Estamos confortáveis a subir a montanha com um “sorriso”, porque estamos
a subi-la para tentar responder às nossas
dúvidas. A ciência habituou-se a levantar
poeira, é um processo normal ver e tentar
ver para lá da poeira.”
«Não procures esconder nada; o tempo
vê, escuta e revela tudo» (Sófocles). Esta
citação do século V a.C. pode aplicar-se à
sua investigação? “Completamente. Esse é
o meu mantra, o tempo. Acho que devemos deixar apurar e fazer as coisas bem.
Nos últimos cinco anos andamos a tentar
ultrapassar-nos a nós próprios, com a informação a circular mais rápido do aquilo que conseguimos absorver. Acho que a
grande lição para a ciência, e para a arte, é
que o mais importante é vivermos o nosso tempo, com a capacidade de processamento que temos. Não é possível fazer
ciência nem arte por Twitter.

“Um hino à ingenuidade humana”
Vítor Cardoso é o investigador responsável pela missão LISA da Agência Espacial Europeia e da NASA. Em 1916, Albert
Einstein compreendeu que as suas equações matemáticas previam a existência de
ondas gravitacionais, forças que viajam
pelo universo à velocidade da luz. Desta
previsão até o ser humano conseguir observar estas ondas na Terra, decorreram
quase cem anos.
“Um aparelho, com cerca de quatro quilómetros de comprimento, construído pelos EUA, viu estas ondas gravitacionais em
2015. Este aparelho – explica – é como um
‘olho imperfeito’. A LISA é uma aventura
e um hino à ingenuidade humana. Quando o aparelho estava em construção, nos
Anos 90, já pensávamos que este ‘olho’
não ia ver muito bem, devido à vibração
da Terra. Então, há mais de vinte anos
decidimos construir outro ‘olho’ para estar no espaço, que nos vai permitir saber
como nasceu o universo.”
Obra de ingenuidade porquê? “Porque
vai ser lançado em 2034. Estamos a programar aparelhos que vão ficar para a
próxima geração. O meu papel enquanto
cientista é perceber o que tenho de dizer à
equipa, como devem afinar certos pormenores para vermos buracos negros, anãs
brancas, etc. Trata-se de definir o alcance
científico e que precedência vamos extrair
dele. É interessante formar os alunos que
serão os responsáveis quando o aparelho
DR

Vítor Cardoso, no Instituto Perimeter de Física Teórica, em Waterloo, Canadá

orbitar. É uma missão de compromisso e
continuidade.”

“Os melhores investigadores”
Em 2021 recebeu uma bolsa 5,3 milhões
para criar uma equipa de investigadores
na área da gravitação, no Instituto Niels
Bohr, Dinamarca. “Agora são 7 milhões,
e já consegui recrutar os 15 melhores investigadores, entre espanhóis, italianos,
americanos, ingleses, gregos, indianos,
alemães.” É o único português, diz-nos
porquê: “Portugal tem investigadores muito bons, pertencem ao Centra, no IST.” No
total, em Lisboa e Copenhaga, são 25 investigadores. Decidiu reduzir o tempo de
professor para metade, não vai deixar os
seus alunos, salienta: “São os melhores do
país, e alguns, os melhores da Europa. A
minha primeira aluna, alemã, saiu de Lisboa para trabalhar com o grupo de Stephen
Hawking, agora é professora nos EUA.”
Vítor Cardoso fez um pós-doutoramento nos EUA, obteve bolsas do Conselho
Europeu de Pesquisa, conciliou o trabalho no IST, em Lisboa, com investigação
no Canadá, Holanda... Todas essas experiências tiveram impacto na sua vida de
professor? “Sair e interagir com outras
culturas permite ver que todos temos
falhas e aspetos positivos. Em Portugal,
vejo que podemos ter ciência competitiva, já exportamos talento para os EUA
ou Inglaterra. Porém, creio que o atual financiamento está muito atrás da comunidade científica que serve. Na Dinamarca,
por exemplo, o investimento em projetos
científicos é cem vezes superior. A nossa
comunidade científica tem um nível muito elevado. Mas, falta que a nossa sociedade tenha a ciência como um desígnio
nacional. Temos um imenso potencial que
está a ser subaproveitado. Existem fundações de excelência como a Gulbenkian
e a Champalimaud, por que razão o país
não cria também centros públicos de excelência? Não temos de ser líderes só em
futebol, também podemos ser líderes em
ciência, em arte, em literatura.”

Perguntas para Einstein?
Que mensagem quer deixar para as futuras gerações de cientistas? “Diria, trabalhem, mas sigam o vosso instinto, a vontade de conhecer. Creio, sobretudo, que é
importante ter prazer no conhecimento. A
ciência mostrou-nos, desde Galileu, que
conseguimos responder ao ‘como’. Mas,
enquanto seres humanos queremos ir ao
‘porquê’, que é como uma boneca russa...
E, nessa abertura infindável, nunca estamos no mesmo ponto. Vamos descobrindo outras coisas.”
Considera-se um visionário? “Não, considero-me um muito bom físico que gosta
de fazer perguntas, que me deixem vivo.”
O que almeja descobrir? “Os meus dias
passam-se a tentar encontrar uma pergunta que seja relevante. O meu sonho
era ajudar a encontrar evidência de que a
teoria de Einstein não está totalmente correta. Porém, sinto-me satisfeito se durante este processo, simplesmente perceber
melhor a teoria. E ajudar a que todos nós
possamos perceber melhor o mundo.”
Hoje, a tinta rompeu as primeiras páginas de jornais com notícias sobre a guerra na Europa: Rússia invadiu Ucrânia.
Einstein considerava que o mundo era
um “lugar perigoso para viver ”, principalmente, por causa daqueles que “observam e deixam o mal acontecer ”, e acreditava que a paz é o único modo de nos
sentirmos “realmente humanos”. Somos
“filhos das estrelas”, lembram-se? Queremos que a liberdade e a paz dominem o
mundo. Teresa Joel
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Um estatuto em
construção: o que está
feito e o que está por fazer
Em janeiro de 2022 entrou em vigor o novo Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura. 20 anos
depois, os trabalhadores do mundo das artes veem agora um estatuto com um enquadramento legal
específico aprovado. Mas afinal o que muda? Porquê agora? O que ainda falta explicar?

Á

lvaro Covões, presidente da
Associação de Promotores de
Espetáculos, Festivais e Eventos, e Rui Galveias, dirigente
do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, de Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) apontam o dedo a um estatuto
ainda incompleto e pouco claro. Mafalda
Simões, responsável pelo Polo Cultural
Gaivotas Boavista, defende que ainda há
um longo caminho a percorrer sem nunca desvalorizar a importância do primeiro grande passo: a criação do Estatuto, “é
preferível existir este, do que não existir
Estatuto”.
A pandemia da covid-19 lançou o debate. Os anos 2020 e 2021 foram de paralisação das atividades do setor cultural
evidenciando as fragilidades decorrentes
das más práticas laborais. Essa paralisação significou a perda de rendimentos
para milhares de pessoas, desemprego, e
evidenciou a não proteção social dos profissionais da cultura.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º
105/2021 de 29 de novembro, o setor da
cultura viu aprovado o anunciado Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura (EPAC). Este Estatuto destina-se aos
profissionais das artes do espetáculo, do
audiovisual, das artes visuais e da criação literária, que exerçam uma atividade autoral, artística, técnico-artística ou
de mediação cultural. Tais profissionais
poderão tratar-se quer de trabalhadores
por conta de outrem (qualquer que seja
a modalidade do contrato de trabalho),
trabalhadores independentes (incluindo
empresários em nome individual), membros de órgãos estatutários de pessoas coletivas da área da cultura, como também
titulares de estabelecimentos de responsabilidade limitada da área da cultura.
O Estatuto vem garantir a estes profissionais uma maior contribuição de todos
os trabalhadores da área da cultura para
a Segurança Social; Alarga a proteção no
desemprego a todos os profissionais da
área da cultura – incluindo trabalhadores
independentes e contratos de trabalho de
muito curta duração –, através do novo
subsídio de suspensão da atividade cultural; Combate os falsos recibos verdes;
Simplifica a entrega das contribuições –

“Por que é que de repente
surge a necessidade de
fazer o Estatuto? Porque
nos jornais escreveram
que neste setor há
uma intermitência (…)
qualquer empreendedor
tem intermitência”
Álvaro Covões

Alvaro Covões

através da figura da retenção na fonte e,
nos casos em que a mesma não é possível, permite que o profissional da área da
cultura proceda ao pagamento através da
entidade beneficiária da prestação.
Parece simples. Mas as dúvidas surgiram por parte das entidades e trabalhadores do setor, dúvidas essas que são colocadas à Mafalda sempre que participa
numa sessão de esclarecimento. “Como
é que se compagina os vários modelos
do setor social que podem conviver na
vida de um trabalhador do setor cultural;
como se coaduna um contrato de trabalho, com contrato de prestação de serviços ao mesmo tempo; o que acontece
com os valores que são pagos pelas en-

tidades estrangeiras; até que ponto é que
trabalhadores por conta de outrem têm
vantagens de descontar para este regime
de recibos verdes ou não; frente de sala é
trabalhador independente ou subordinado? E o cenógrafo?”
Para Rui Galveias, a dúvida será sempre outra, como resolver o problema da
eternização das relações precárias e falsos recibos verdes: “Aparentemente [o Estatuto] resolve um problema, mas depois
eterniza as relações precárias e os falsos
recibos verdes, e este é o nosso problema.” Quando questionado sobre o que o
Estatuto veio mudar ou valorizar Rui foi
perentório: “Para já não vem acrescentar
mais nada a não ser a possibilidade de os
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verdadeiros trabalhadores independentes terem acesso a um fundo que é uma
espécie de Segurança Social, mas não é
bem. E para nós, Sindicato, isto é um passo ao lado, e numa perspetiva mais profunda, é um passo atrás.”
Mafalda não fica indiferente, e percebe o que está em causa, consegue compreender o porquê de as entidades acreditarem que esta lei permite criar mais
precaridade, “sim, permite, mas há uma
grande diferença. Antes do Estatuto não
existia esta flexibilidade de criar contratos curtos, muitas vezes seguidos, e ao
não existir era a desculpa perfeita para
recorrerem ao falso recibo verde, agora não: há um regime que me permite
DR

“O que muda antes e
depois do estatuto
é a percentagem de
pagamento para efeitos
da Segurança Social. Essa
percentagem aumenta
e permite ter acesso a
uma proteção social, mas
depois falta tudo o resto”
Rui Galveias
DR

Rui Galveias

contratar os artistas por projeto, posso
contratar quando eu preciso, como preciso, durante o tempo que preciso, para o
projeto que preciso e as vezes que precisar. E esta forma de gerar mais contratos
de trabalho e de anular os falsos recibos
verdes é uma forma de chegar à proteção
social”. E reforça, “o estatuto é uma primeira tentativa com real probabilidade
de se tornar um instrumento experienciado e aplicado, e sim, precisa de ser
polido.”
Mas será este o caminho para os contratos de trabalho definitivos? Rui Galveias
não acredita que isso possa acontecer. “Se
isto encaminhasse para os contratos de
trabalho de uma forma definitiva, e se
fosse usado como uma ferramenta útil

“A grande novidade
deste diploma
é a criação do subsídio
por suspensão
da atividade cultural (…)
É um subsídio
que é atribuído
aos trabalhadores
independentes,
aos funcionários
da área da cultura
que trabalham em
regime de prestação
de serviços e que visam
compensar períodos
de inatividade próprios
da intermitência
do setor”
Mafalda Sebastião

no sentido da fiscalização, mas infelizmente achamos que não é isso que está
a acontecer, aliás, até achamos mais, que
muitos dos profissionais não vão aderir
ao Estatuto porque não vai ver o reflexo
desse envolvimento no seu ordenado.” E
apresenta um exemplo prático: “Vamos
admitir que o valor que se desconta para
a Segurança Social, e é importante que se
faça, existe para salvaguardar o trabalhador quando fica sem trabalho, e quando
fica doente? Vão recorrer ao subsídio de
desemprego? Esse subsídio esgota-se e o
trabalhador tem que procurar trabalho
mesmo doente. Este subsídio funciona
como uma baixa. Outro exemplo, uma
mulher grávida tem direito a licença de
maternidade, mas e onde fica a garantia
do emprego, garantia das relações profissionais, garantia da saúde? O Estatuto
não sabe responder.”
Sobre o subsídio o Estatuto responde:
“Os trabalhadores por conta de outrem
com contrato de trabalho de muito curta duração e os trabalhadores independentes, incluindo empresários em nome
individual, passam a ter direito ao novo
subsídio por suspensão da atividade cultural, com prazos de garantia e de concessão adequados à realidade da área da
cultura. Este novo subsídio visa proteger
os trabalhadores nos períodos em que
estes não estão a prestar qualquer atividade profissional, sem se exigir que estes
cessem a respetiva atividade junto dos
serviços da segurança social e das finanças.” São ainda muitas as perguntas sem
resposta.
Álvaro Covões, da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, durante a entrevista inverte os papéis
e questiona: “Um técnico de luz que trabalha 80% do tempo para eventos corporativos e 20% do tempo trabalha para eventos
culturais, qual é o estatuto dele? Trata-se
de um trabalhador subordinado ou independente?” A Mafalda esclarece que neste
caso, “não depende da função, depende
da forma como o trabalhador e a entidade
que o está a contratar vão trabalhar.”
No caso da Fundação Inatel, bem como
“os serviços da administração direta e indireta do Estado, da administração regional e da administração autárquica, bem
como as empresas do setor empresarial do
Estado e do setor empresarial local, e as
associações e fundações maioritariamente
financiadas pelo Estado, que contratem
profissionais da área da cultura para exercer uma atividade profissional com caráter
de regularidade e permanência, devem
fazê-lo em regime de contrato de trabalho, sempre que se verifique a presunção
da existência de contrato de trabalho nos
termos do Estatuto“, conforme o Decreto-Lei n.º 105/2021 de 29 de novembro
Sobre o setor público Rui deixa um alerta: “Não se pode privatizar a cultura. E
falamos do setor público porque deve ser
o exemplo para o setor privado. Quando
o setor público cumprir o seu papel, isto
é, trabalhar apenas com contratos de trabalho e terminar com o trabalho precário,
isso será determinante para que o privado possa fazer o mesmo.”
Ainda pouco claro, o Estatuto tem agora uma comissão de acompanhamento da
implementação a qual conta com a participação das associações representativas
e sindicais do setor da cultura. Durante
dois anos, sindicato e outras entidades
irão reunir, discutir e apresentar soluções
para aquele que é hoje o instrumento
que pode garantir a proteção social a que
todos os profissionais têm direito. Maria

Costa
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Viajando com livros

Alexandre O’Neill,
a desmontagem da rotina
A sátira arrasadora dos pecados mortais dos portugueses, sem ocultar as grandes interrogações
que colocam o homem perante a angústia da vida e o desespero da morte Por António Valdemar

P

oucos escritores e poetas denunciaram, como Alexandre O’Neill,
os ridículos, as frivolidades, o
absurdo, a tragicomédia da sociedade portuguesa. Daí o paralelo
entre a sua obra, a de Nicolau
Tolentino e a de Cesário Verde.
Nos três podemos encontrar afinidades,
embora com escritas diferentes, visões diferentes e os condicionalismos de épocas
diferentes. De todos, O’Neill está mais
próximo de nós. Ainda continua a fazer
parte do quotidiano. Recorreu à ironia e
ao sarcasmo para a desmontagem de hábitos e rotinas ancestrais.
Alexandre O’Neill (1924-1986) faleceu
com pouco mais de 60 anos. Já não era
novo, mas também não era velho. Morreu
destroçado por crises cardíacas e hospitalizações penosas. Ficou, a certa altura,
um velhinho magro, pálido e de bengala,
igual àqueles velhinhos à espera da morte nos bancos dos jardins. Mal começava
a falar, esquecíamo-nos do espectro físico
em que se transformara. Logo nas primeiras palavras, emergia a sátira rebelde para
comentar o dia a dia. Até ao fim mostrou-se implacável perante «o País engravatado
todo o ano / a assoar-se na gravata por engano,
/ o incrível país da minha tia, / trémulo de bondade e de aletria»…
Não poupava a vulgaridade presunçosa, a pequena burguesia, que julga ser o
máximo, que dá cartas, que prega moral,
que não tem vergonha e muda de cara,
quando lhe convém, enquanto vai fazendo a vida negra aos outros: «Todos os dias
os encontro – escreveu numa das suas crónicas tão incisivas como os seus poemas –
Evito-os. Às vezes sou obrigado a escutá-los»
(…) Mas também os aturo por escrito. No livro. No Jornal. Romancistas, poetas, ensaístas,
críticos (de cinema, meu Deus, de cinema).
Querem vencer, querem convencidos, convencer. Vençam lá à vontade. Sobretudo, vençam
sem me chatear.»
Viajou. Andou de país em país. Viu
museus e palácios. Comeu e bebeu tudo
o que lhe apetecia em bons hotéis e bons
restaurantes. Mas Lisboa permanecia dentro dele. Era aqui o seu território: passar
nas livrarias e alfarrabistas; ir às tascas do
Bairro Alto, frequentar velhas leitarias e
antigos restaurantes que já não existem
ou se existem têm outros clientes. Estou a
vê-lo e a ouvi-lo num bate papo numa das
esquinas, entre o Príncipe Real e a Rua do
Alecrim, a desafiar para uns carapaus fritos, com salada fresca, um tinto do lavrador e a sair do barril. E café. Sempre café.
Tinha um conflito indisfarçável – ou se
não tinha inventava – com muita gente que
o rodeava: «Tu não mereces esta cidade / não

tra o marcelismo e depois do
25 de Abril, contra partidos
que lhe condicionavam a liberdade pessoal e a intervenção pública. Orientava-se por
exigências cívicas.
Recebeu, em vida, quase todas as homenagens possíveis
para um intelectual politicamente incorreto. À exceção
do Prémio Camões ainda não
instituído. Nem foi candidato
a candidato ao Nobel. Mas
ainda – e em vida – pôde ver
publicada a «Poesia Completa»,
com uma introdução de Clara
Rocha (1982); as crónicas dispersas em jornais e revistas
recolhidas por Maria Antónia
de Oliveira (1985) e com o título «Portugal em forma de Assim». O poema Gaivota aproximou-o de todos os públicos,
através da voz de Amália e da
música de Alain Oulman.
Espírito crítico e mordaz,
Alexandre O’Neill ocupa um
lugar muito próprio na literatura portuguesa do século XX.
Uma poesia desenvolta em
que o divertimento, a ironia
e o humor negro, são intercalados por uma outra poesia
de fortes tensões líricas. Faz a
exaltação da mulher, celebra a
volúpia do Amor: «defendo-me
da morte quando dou / meu corpo
ao seu desejo violento / e lhe devoro o corpo lentamente.»
Possuía uma cultura muito
diversificada. Dominava várias línguas. Era um notável
«moreno, português, cabelo asa de corvo» (…) «sofre de ternura, bebe demais e ri-se…» – tal e qual se tradutor. Trabalhou a língua
até ao limite da expressão,
autorretratou num soneto. Ilustração de Álvaro Carrilho
buscava todos os recursos de cada palavra;
desarticulava as amarras da sintaxe tradimereces / esta roda de náusea em que giramos /
cional. Procurou transmitir gestos, tiques e
até à idiotia / esta pequena morte / e o seu minuatitudes. Inventava novas palavras, incluía
cioso e porco ritual / esta nossa razão absurda de
outras extraídas de alfarrábios e ainda ouser. (…) «Tu és da cidade onde vives por um fio /
tras apanhadas na rua, no café ou ... na cama.
de puro acaso / onde morres ou vives não de asfiEstamos hoje com uma Lisboa, desengraxia / mas às mãos de uma aventura de um comérvatada com outras tias que se instalaram
cio puro / sem a moeda falsa do bem e do mal.»
em Telheiras ou no Parque das Nações.
Foi um dos protagonistas do grupo surOutra classe social. Outra classe política.
realista, quando reunia no Café HermíA poesia e a prosa de Alexandre O’Neill
nios na Almirante Reis ou, então, no Café
retratam a sua geração e o seu tempo,
Royal, no Cais do Sodré. Já não fez parte
numa dissecação frontal e agressiva dos
da tertúlia no Café Gelo, no Rossio. O surcomportamentos inveterados dos porturealismo deixou-lhe marcas, mas foi uma
gueses. Mas também aprofundou as peraventura breve. Rejeitava compêndios
plexidades da condição humana. Tudo
estéticos e cartilhas literárias. Pertenceu
quanto abrange as interrogações que coloao MUD juvenil, uma extensão do Particam o homem perante a angústia da vida
do Comunista. A política acompanhou-o
e o desespero da morte.
sempre. Na luta contra o salazarismo, con-

Viajou. Andou de país
em país. Viu museus
e palácios. Comeu
e bebeu tudo o que
lhe apetecia em
bons hotéis e bons
restaurantes. Mas
Lisboa permanecia
dentro dele
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A Casa na árvore

Pormenor das belas flores de uma Tetrapanax papyrifer,
no Jardim Botânico de Lisboa, Dezembro

A inegável beleza ornamental das grandes folhas de algumas
jovens Tetrapanax papyrifer, Jardim Botânico de Lisboa

A árvore que fugiu dos
caçadores de cabeças
Há 170 anos, descobriu-se qual era a planta de onde se extrai
o papel de arroz Por Susana Neves

N

o dia 1 de Maio de 1852, Ortaire
Fournier, autor de uma curiosa
antologia sobre animais históricos, como os gatos do cardeal
Richelieu e o cavalo de Napoleão, lança em Lisboa o primeiro
número de uma revista, Revue
Lusitanienne, que para ele marca o início
da sua vida como exilado político em Portugal e para nós constitui um precioso documento sobre um enigma botânico que
marcou a primeira metade do século XIX
e se deslindou em Fevereiro de 1852, ou
seja, há 170 anos. Qual era esse enigma?
Descobrir a planta a partir da qual se produz o papel de arroz chinês.
Querendo escapar aos temas políticos,
dado ter sido destituído irrevogavelmente do cargo que ocupava em França, por
contestar a deriva tirânica do ‘Prince-Président’ Napoleão III, o director da Revue
Lusitanienne propunha-se escrever, sobretudo, sobre assuntos ‘literários e industriais’ enquanto esperava em Portugal,
simpática ‘pátria temporária’, o reerguer
do ‘povo livre’, o ‘Povo-Rei’. É nestas circunstâncias pessoais tão peculiares que
informa os leitores (sobretudo franceses,
uma vez que a revista está escrita em francês) que depois de várias décadas de engano, conjecturas e aguerrida controvérsia entre naturalistas, botânicos e simples
curiosos, finalmente, em Inglaterra, sir
William Jackson Hooker, director do Royal
Botanic Gardens (Kew) descobrira que o
dito papel de arroz não provém da planta
do arroz (Oryza sativa) e nem sequer pode
ser considerado papel.
De facto, no quarto volume da publicação inglesa Journal of botany and Kew garden miscellany, publicada em Fevereiro de
1852, sir William Jackson Hooker, também
responsável pela colecção do Museu de
Economia Botânica do Kew Gardens, confirma que o papel de arroz chinês, usado

como suporte de pequenas pinturas chinesas e material de construção de flores
artificiais, souvenirs muito procurados pelos viajantes europeus de oitocentos, não
provinha nem da planta do arroz, nem
da ‘Shola’ da Índia (Aeschynomene aspera),
nem tão pouco da ‘Taccada’ malaia (Scaevola taccada) como antes se conjecturara,
mas de uma planta a que ele chama Aralia papyrifera (actualmente conhecida por
Tetrapanax papyrifer), nativa das florestas
húmidas do norte da Ilha Formosa (Taiwan), onde poucos se atreviam a entrar
por temerem um encontro fatal com os
caçadores de cabeças.
Sir William Jackson Hooker, distinto botânico cujo rosto aparece em alguns retratos emoldurado por longas e etéreas patilhas, demonstrará ser possuidor de uma
forte tenacidade por conseguir ainda em
1852, depois de mais de 20 anos de constantes tentativas fracassadas, fazer chegar
ao Kew dois espécimes vivos desta misteriosa planta lenhosa asiática e medicinal,
da família do ginseng (Araliaceae). Estando
em Inglaterra, o sucesso do seu propósito
dependia fortemente da sua persistência
e da perseverança dos contactos dos seus
compatriotas ingleses que viviam na China, nomeadamente em Cantão e em Hong
Kong, e também da capacidade da dita
‘árvore do papel de arroz’ (na realidade,
é um arbusto lenhoso que pode atingir
quatro metros de altura) sobreviver a uma
longa viagem marítima intercontinental
onde tudo podia acontecer, como aliás
aconteceu: secar, ser devorada, por formigas castanhas, ou atirada para fora de um
navio, devido a um assalto de piratas.
Beneficiando, portanto, da preciosa colaboração de, entre outros, um inspector
de chá da Fábrica de Chá, de Cantão, M.
John Reeves (que se notabilizaria como
um dos primeiros coleccionadores de
plantas chinesas e ilustrações botânicas),

do cônsul britânico em Amoi (Xiamen)
Temple Hillary Layton e posteriormente
da viúva deste, Sarah Layton, do apoio
do almirante da Real Marinha Britânica,
William Loring, e ainda de sir J. O. Bowring, cônsul em Cantão e depois governador em Hong Kong, e Charles J.
Braine, um comerciante recém-chegado
de Hong Kong, bem como da ajuda de
alguns chineses e nativos da Ilha Formosa, sir William Jackson Hooker conseguiu, por fim, reunir no seu gabinete,
no jardim botânico de Kew, um precioso
conjunto documentos e objectos naturais
que lhe permitiram identificar com rigor
a planta a partir da qual se produzia o
maravilhoso papel de arroz, que é tão
translúcido como a asa de um insecto.
Entre esses documentos, constavam desenhos da planta (embora destituídos de
flores e de frutos), pinturas chinesas que
representavam o processo de produção
do papel de arroz, folhas secas, o caule e
a raiz, bem como a medula cilíndrica e os

A partir de um pedaço de medula de
Tetrapanax papyrifer, um artesão corta
finas lâminas de tecido celular, o famoso
papel de arroz. Ilustração oferecida a sir
William Hooker, por C. J. Braine, em 184950. Hooker’s Journal of botany and Kew
Garden miscellany, vol. 2, 1850. Cortesia:
biodiversitylibrary.org

instrumentos (nomeadamente uma faca,
estilo cutelo, de cerca de um quilo) a partir dos quais se extraía essa lâmina muito
fina, branca e transparente a que se chamou papel de arroz, e que sir William
Hooker, como verdadeiro cientista que
era, fez questão de observar ao microscópio comprovando desta forma que não
apresentava, como o papel tradicional,
uma amalgama de fibras, era antes tecido
celular, a que os nativos chamavam Poo-le-cho, a ‘gaze dos deuses’.
Em suma, o conjunto destas preciosidades, nas quais se incluíam ainda cartas
com depoimentos dos seus colaboradores
e flores (peónias e crisântemos) feitas com
papel de arroz, conjugado com a observação directa dos dois espécimes vivos que
chegaram ao Kew em 1852, permitiu a sir
William Hooker resolver definitivamente
um enigma botânico que os navegadores
portugueses podiam ter deslindado logo
no século XVI, uma vez que foram os primeiros europeus a pisarem a Ilha Formosa
(diz-se que a teriam baptizado) em consequência de, no dia 17 de Julho de 1582,
um navio capitaneado por André Feio ter
naufragado num banco de areia da costa
setentrional dessa belíssima e verdejante
ilha, situada entre a China, as Filipinas e
o Japão.
Mas os portugueses não viram a Aralia
papyrifera (ou Tetrapanax papyrifer como é
hoje designada cientificamente), ou talvez tenham visto já que as suas folhas
palmatilobadas gigantes e muito ornamentais lhes devem ter entrado pelos
olhos a dentro. Porém, sobre esse possível encontro vegetal nada localizámos. O
que sabemos é que os caçadores de cabeças da Ilha Formosa, que orgulhosamente conservavam em casa as cabeças decepadas dos seus inimigos, costumavam
queimar esta planta (conhecida pelos
nomes de tung-tsao ou bok-shung) durante o ritual de decapitação e além disso,
outros povos da Ilha Formosa, como os
sakizaya, faziam papagaios de papel cantantes (baibai) com bambu, pasta de Aralia
papyrifera, folhas de bananeira e casca da
amoreira-do-papel (Broussonetia papyrifera). Quando um inimigo ameaçava ataque, os sakizaya lançavam o papagaio ao
ar. Vibrando ao vento emitia um som que
atravessava os rios e as florestas e era escutado pelos sakizaya que caçavam nas
montanhas. Ao ouvirem-no, corriam a
defender a sua comunidade.
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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MEMÓRIAS DE JÚLIO ISIDRO

FESTIVAL ANTES DO FESTIVAL
Aquele que conhecemos como o Festival da Canção da RTP
teve progenitor. Sem imagem, sem votos telefónicos ou electrónicos,
mas já se cantava e bem, através da rádio

N

o princípio era só o som. Estava
fria a noite de 21 de Janeiro de
1958. Muita gente de cama por
esse país fora, febre, arrepios,
agonias e dores. A gripe asiática tinha atacado em força e
as vacinas só muitos anos mais
tarde viriam a ser recomendadas por um
Serviço Nacional de Saúde que ainda não
existia.
Mesmo assim, o Cinema Império estava cheio para o 1.º Festival da Canção
Portuguesa, organização da Emissora
Nacional que transmitia em directo.
Segundo o Século Ilustrado, aquela noite
ficaria para a história.
E ficou, como uma espécie de antecâmara do Festival RTP da Canção.
O serviço público de televisão dava
os primeiros passos nos seus 9 meses de
vida e ainda esperaria 6 anos até se meter
numa competição de cantigas.
Curioso o conceito do espectáculo. Participaram 13 canções por nomes como
Rui de Mascarenhas, Maria de Lourdes
Resende, Isabel Wolmar que viria a ser
apresentadora da RTP, Maria Amélia Canossa a voz do hino da Futebol Clube do
Porto e, ainda sem cabelo verde, Maria
José Valério, homóloga do hino do Sporting Clube de Portugal.
As canções eram apresentadas com a
recitação das letras/poemas, por dois actores de enorme prestígio, Carmen Dolores e João Villaret.
Fora de concurso, o Centro de Preparação dos Artistas da Rádio, da Emissora Nacional, onde se formavam canto-

res pela mão do professor Mota Pereira,
apresentou a sua revelação do ano: a jovem cançonetista Simone de Oliveira.
Simone, muito nervosa, cantou três
canções, “O burrinho” “Adeus” e “Os três
santos populares”.
Foi aprovada pelos aplausos do público
que lotava o ainda cinema.
Assim se preparavam cantores para se
apresentarem em futuros festivais, cantando mesmo.
Desta escola, saíram nomes que viriam
a dominar a cena musical nacional durante décadas, Simone de Oliveira, Madalena Iglésias, António Calvário, Artur
Garcia, Maria Marise, Alice Amaro e tantos outros.
E então quem ganhou? Canção “Vocês
sabem lá” da autoria da dupla, Nóbrega
e Sousa/Jerónimo Bragança, interpretada
pela elegantíssima loura Maria de Fátima
Bravo. Arrebatou o público de tal maneira que a canção foi interrompida com
aplausos e repetida logo a seguir.
Não houve outras classificações porque os restantes doze, receberam medalhas comemorativas deste primeiro passo
para o futuro.
Maria de Fátima Bravo fez uma curta
carreira por opção própria, a canção invadiu as rádios, não houve acusações de
plágio, foi recriada por outros cantores
nacionais e internacionais, e não esteve
no EuroFestival onde, talvez tivesse tido
um grande sucesso.
Sabemos lá…
Olhando por cima do ombro da memória, continuam entre nós, desse festival,

O serviço público
de televisão dava
os primeiros
passos nos seus
9 meses de vida e
ainda esperaria 6
anos até se meter
numa competição
de cantigas

a vencedora, Simone e Maria de Lourdes
Resende.
A partida mais recente foi a de Maria
Amélia Canossa, eleita como “A princesa
da Rádio” e a voz que já eternizou o Hino
da Futebol Clube do Porto.
A gravação decorreu no Teatro S. João,
altas horas da madrugada, para que os
ruídos da rua não afectassem a qualidade
do registo. No dia seguinte o original era
mandado para Inglaterra para se fazer
um master que daria origem aos discos.
Havia pressa porque o hino tinha que
ser ouvido na inauguração do Estádio
das Antas em 1952. E foi!
Maria Amélia Canossa tinha 18 anos,
era a sócia n.º 6460 do FCP e, portista do
coração, fez inúmeros espectáculos com
as receitas para angariação de fundos a
favor da construção do estádio do seu
clube.
Agora, tem encontro marcado com Maria José Valério, a voz do hino do Sporting que nos deixou há cerca de um ano.
No 1.º Festival da rádio em 1958, Maria José cantou a “Folha da era” e Maria
Amélia “Tudo é Portugal”.
Ambas foram artistas de excelência e
seres humanos notáveis, do tempo em
que o clubismo era mesmo e só, amor à
camisola.
Que a música um dia possa unir os
clubes, e os seus apoiantes, sem conspirações e agressões será talvez uma utopia
que recuso aceitar.

[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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entrevista Pedro Adão e Silva

“A esperança é sempre
uma construção”
Comissário executivo das Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, professor e diretor do CoLABOR
– Laboratório colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, no ISCTE-IUL, comentador na
RTP, TSF, Expresso, Sport TV e Record. O segredo está numa “gestão muito parcimoniosa” do seu tempo

D

o outro lado da janela do
Zoom, algum “barulho de
fundo” acompanha a voz
de Pedro Adão e Silva, “no
quartel do Carmo estão
a decorrer umas obras”,
esclarece, anunciando que
não dispõe de muito tempo para a
nossa conversa. Um compromisso
inadiável com o seu filho orquestrava o
ritmo acelerado da tarde.
Admite, sorrindo, que tem o hábito
de prolongar os dias de trabalho
“para além do que é razoável”,
devido às múltiplas responsabilidades
profissionais. Mas, a prática do surf
muitas vezes, com a filha, 13 anos,
e o filho, 16, que o acompanham
nesse desporto, serve “para carregar
baterias”.
Sem mais delongas, escolhemos
grandes ondas que rebentam em versos
de Sophia de Mello Breyner Andresen,
entre tantas páginas (Mar, Mar Novo,
Musa, Obra Poética III, Poesia I), com o
entusiasmo de nos aproximarmos do
Atlântico. Vamos dizer ao vento que
nos recordamos de quem sonhou a
liberdade. Hoje sabemos respirar a
liberdade. E queremos continuar a
senti-la no poema, na voz, no sopro.

Esta é a madrugada que eu
esperava / O dia inicial inteiro e
limpo / Onde emergimos da noite
e do silêncio / E livres habitamos a
substância do tempo
Tendo como pano de fundo este
poema, 25 de Abril, que sentimento
lhe foi transmitido pelas gerações dos
seus pais e avós?
Eu nasci quinze dias depois do 25 de
Abril. Habituei-me sempre a ouvir em
casa, quer os meus pais, quer os meus
avós, que o dia 25 de Abril tinha sido o
dia mais feliz da vida deles. Portanto,
foi sempre um dia marcante e vivido
com enorme alegria e satisfação.
E com alguma nostalgia daquele
momento de libertação, de mudança
profunda, que era uma mudança
individual, isto é, vivida por cada
um, mas correspondia também a uma
transformação fundamental no país.
Uma transformação cultural, social,

“Salgueiro Maia
é uma
personalidade
bastante familiar
e acho que os
jovens associam
a esse lado
das virtudes
da democracia.
Os regimes
políticos precisam
dos seus heróis,
das suas figuras.
E os heróis devem
ser virtuosos”
económica, mas também dos direitos e
das liberdades.
Há alguma história que o tivesse
marcado mais profundamente?
Tenho muitas histórias sobre a ditadura
e sobre a transição. Há uma coisa que
eu sei, é que ainda fui ao primeiro 1.º
de Maio na barriga da minha mãe,
muito grávida. Portanto, como nasci
dias depois, no fundo, estive lá. E tenho
muitas memórias familiares da ditadura.
O meu avô esteve preso várias vezes.
Ele esteve envolvido em muitos dos
movimentos políticos durante o Estado
Novo, foi um dos fundadores do MUD,
esteve nas campanhas dos generais
Norton de Matos e Humberto Delgado.
Foi fundador do Diretório DemocratoSocial, fez sempre parte da oposição
democrática e, no fundo, republicana.
Habituei-me a ouvir as histórias,
mas também a conhecer muitos dos

protagonistas que ainda estavam vivos
quando eu era pequeno. E muitos
dos protagonistas dessa geração, que
chegam a uma fase adulta em 1974.

Aquele que na hora da vitória /
Respeitou o vencido / Aquele que
deu tudo e não pediu a paga

Como politólogo, qual é a sua visão de
Salgueiro Maia?
No fundo, Salgueiro Maia corporiza
todas as virtudes da nossa Democracia
e Revolução, a coragem moral e física,
mas também o desapego. Teve o ato
trágico de morrer muito jovem, mas
isso também preservou nele todos
esses qualificativos, e isso é muito
importante. Todos os momentos na
História precisam dos seus heróis.
Salgueiro Maia tem essas características
que o tornam um herói consensual
e virtuoso. Há esta feliz coincidência
das Comemorações dos 50 Anos do
25 de Abril, e da Democracia, que se
iniciam a 24 de março, e passados sete
dias, em 3 de abril cumprem-se os 30
anos da morte de Salgueiro Maia. Julgo
que estas comemorações devem ser
uma oportunidade para evocar a sua
memória e homenageá-lo.
Há pouco falava dos seus filhos. Já
conversou com eles sobre este herói?
Lembro-me quando tinha dez
anos, andava na escola primária, da
presença de Salgueiro Maia como
figura do 25 de Abril. Agora é maior
do que se calhar era há trinta anos.
Isso não é independente da forma
como ele é hoje olhado, e alguma
construção do que é a sua memória.
Salgueiro Maia é uma personalidade
bastante familiar e acho que os
jovens o associam a esse lado das
virtudes da democracia. Os regimes
políticos precisam dos seus heróis, das
suas figuras. E os heróis devem ser
virtuosos. Nessa perspectiva, diria que
sim, é uma imagem simbolicamente
muito presente. Como os meus filhos
sabem que estou envolvido nas
comemorações, falo com eles sobre
o assunto. Aliás, fiz-lhes mesmo essa
pergunta, para perceber o que eles
sabiam sobre Salgueiro Maia.
Como vão ser as Comemorações dos 50

Anos do 25 de Abril?
A ideia destas comemorações é serem
longas, isto é, celebrarem os 50 anos
de democracia a partir do momento
em que passámos a ter mais dias
de democracia do que aqueles que
tivemos de ditadura, esse é o dia 24
de março. Por isso, as comemorações
começam nessa data. E projetar essas
comemorações até ao ano 2026, porque
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são os 50 anos de um conjunto de
eleições que consolidaram o Portugal
democrático, nomeadamente, a
aprovação da Constituição de 1976,
eleições legislativas, as primeiras
eleições presidenciais, as primeiras
eleições regionais, Açores e Madeira,
e finalmente, em dezembro de
1976, as eleições autárquicas. Estas
comemorações têm de ser, e o essencial
das iniciativas vai combinar essa
dupla preocupação, um momento
memorialístico de evocação
dos momentos do passado, das
personalidades do passado, daqueles
que construíram a nossa democracia,
os militares, os sindicalistas, os
estudantes que se mobilizaram, no
fundo, aqueles que foram os atores
coletivos da transformação que tornou
possível que no 25 de Abril, os militares
com enorme coragem tivessem feito
um golpe que mudou o rumo da
nossa vida coletiva. Mas, a maioria
da população portuguesa já nasceu
depois de 1974, e o 25 de Abril começa
a ser uma memória distante. Por isso, é
fundamental que estas comemorações
sejam também um momento de
envolvimento, de participação e
ativação da ideia democrática junto
dos mais jovens. E é também por
isso que uma parte fundamental das
comemorações será vocacionada para
as escolas, para os jovens e para o
diálogo com eles. No fundo, dar-lhes
também um papel ativo na construção
da democracia.
Destacaria uma iniciativa mais
simbólica?
A ideia em que tenho estado a
trabalhar não é construir umas

comemorações centradas numa grande
iniciativa, é um conjunto de iniciativas
alargadas, que ocorram um pouco
por todo o país e que vão envolvendo
pessoas distintas, de lugares distintos,
com olhares distintos. Neste momento
inicial, estou particularmente
entusiasmado com a ideia de um
espetáculo musical infantojuvenil, em
torno das canções de intervenção, que
promove um diálogo com o público.
Esse espetáculo, a começar em 24 de
março, vai andar por 50 concelhos
do país, onde milhares de jovens
vão poder assistir gratuitamente.
Tentei construir um roteiro com
muitas câmaras municipais, gostava
que o primeiro evento fosse o mais

“Se eu tivesse
de sublinhar
alguma coisa,
logo no início
das comemorações,
escolheria
o espetáculo
‘Mais Alto’, no dia
24 de março,
em Lamego”

distante possível de Lisboa e do Porto.
Lamego foi uma das possibilidades
que se colocou, que teve a ver com
as disponibilidades das autarquias
locais que são parceiras. Se eu tivesse
de sublinhar alguma coisa, logo no
início das comemorações, escolheria o
espetáculo “Mais Alto”, no dia 24 de
março, em Lamego.
Haverá iniciativas dedicadas à poesia?
Há iniciativas ligadas às artes e à
cultura. Uma das coisas que acontecerá,
também na fase inicial, é em torno dos
50 anos das Novas Cartas Portuguesas,
das “Três Marias”, [“Ainda Marianas”,
criação e dramaturgia de Catarina
Rôlo Salgueiro e Leonor Buescu, a
partir de Novas Cartas Portuguesas, de
Maria Isabel Barreno, Maria Teresa
Horta e Maria Velho da Costa, e do seu
julgamento, com Ana Baptista, Rita
Cabaço, Teresa Coutinho. O espetáculo
está em cena no Teatro Nacional D.
Maria II, de 21 de abril a 8 de maio].

A minha esperança mora / No
vento e nas sereias

As suas tarefas estão previstas
terminar em 2026. Durante
algum tempo ouviremos falar das
comemorações. Onde reside a sua
esperança?
A minha esperança reside, apesar de
tudo, no percurso que já percorremos
até aqui. Quando olhamos para
estas décadas de democracia,
acho que a nossa História é uma
história de sucesso na forma como
fizemos a mudança de regime,
com um golpe militar ao qual se
seguiu uma revolução social que
deixou sementes interessantes, que
Cortesia de Miguel Baltazar

ajudam a compreender algumas
das características mais fortes da
democracia portuguesa hoje. Existe
uma cultura de participação que é
superior àquela que acontece noutros
países que fizeram transições para
a democracia, mais ou menos na
mesma altura, isso é uma das sementes
deixadas pelo processo revolucionário
e da evolução social que se seguiu ao
25 de Abril. E depois com as profundas
transformações sociais, económicas,
culturais que o país vivenciou
nestas décadas. Nós temos muitos
motivos para estar insatisfeitos, por
persistirem problemas estruturais na
nossa sociedade, à cabeça de todos
eles, as desigualdades que são, diria,
intoleráveis. No entanto, fizemos um
percurso notável em muitas áreas. E
é aí que reside a minha esperança. A
esperança é sempre uma construção
com base no passado e no que
percorremos. A avaliação que faço
deste percurso é bastante positiva.
Apesar, como referiu, das
desigualdades…
A democracia tem duas características
definidoras. Uma muito importante,
é o regime que permite a mudança de
poder, de forma pacífica e suave. E é
o regime que permite o pluralismo,
termos visões diferentes, todas
elas legítimas, sobre os mesmos
temas. Mas, eu diria que é também
o regime da insatisfação. Não é
como se estivéssemos satisfeitos com
determinado resultado, por definição,
devemos estar insatisfeitos. E quando
olhamos retrospetivamente, nós
demos passos de gigante, mas há
bons motivos para nos mantermos
insatisfeitos, e olharmos para
os próximos cinquenta anos de
democracia com uma ambição que
seja paralela àquela que coletivamente
tivemos em 1974 e 1976.

Aqui o tempo apaixonadamente /
Encontra a própria liberdade

Para si, o “aqui” é Portugal ou Europa?
As duas coisas. Ser português, hoje,
é indissociável de uma pertença
europeia. Somos portugueses e
também somos europeus. É um dos
legados da nossa democracia. Nem
sequer nos concebemos como outra
coisa que não pertencendo a um
espaço que é o espaço das democracias
da Europa Ocidental.

Hoje, noite de Abril, sem lua, / A
minha rua / É outra rua

Como é a sua?
Diria que as ruas refletem um pouco
do que nós somos, do ponto de vista
social, e do lugar onde vivemos. O
que procuro sempre fazer, no meu
dia a dia, é perceber que muitos dos
portugueses não vivem na minha rua,
isto é, têm ruas diferentes, quotidianos
bem distintos do meu. Eu acho que há
um esforço, nomeadamente aqueles
que são privilegiados de viver numa
rua de privilegiados, de manter essa
consciência da imensidão de outras
ruas que há pelo país. Apesar de ter
uma grande exposição pública, de estar
na televisão frequentemente, procuro
sempre manter-me igual aos outros,
fazer as coisas que os outros fazem,
ando de transportes públicos, vou ao
futebol para o meu lugar no estádio da
Luz, com os meus filhos. Tento mesmo
contrariar essa tendência para nos
fecharmos, cada um de nós na sua rua.

Teresa Joel
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fotografias: Junta de freguesia de Lamegal e Terra – Associação Cultural e Recreativa de Penhaforte

Sonhos na aldeia

Em abril, mês dos sonhos mil, viajamos até Penhaforte, concelho de Pinhel,
distrito da Guarda. A Aldeia dos Sonhos (2019) aguarda visitantes para
construir novos sonhos

“P

elo Sonho é que vamos,/ comovidos e mudos./ Chegamos? Não chegamos?/ Haja
ou não haja frutos,/ pelo sonho é que vamos.” As palavras de Sebastião da Gama
levam-nos a desejar partir
para novos lugares. À procura do sonho.
Esteja ele perto ou longe. É quando partimos que conjugamos o verbo ser. Eu sou
contigo, nós somos uns com os outros. O
projeto Aldeia dos Sonhos, criado em 2014
pela Fundação Inatel, leva os habitantes
de aldeias com 100 ou menos pessoas a
concretizarem a vontade de conhecer o
que está para lá do perímetro do olhar.
Chegou, agora, o momento de levar gente, de todos os lugares do país, às aldeias
que venceram e concretizaram os sonhos
de uma vida.
Tudo começa na Guarda, cidade conhecida pelos cinco efes: forte, farta, fria,
fiel e formosa. É a cidade mais alta do
país, com 1056 metros de altitude. Um
olhar demorado pela Sé da Guarda eleva o espírito, para que se (re)descubram
outros lugares que falam de nós, da nossa História. Partida de Rapoula do Côa
para Penhaforte. Segundo a tradição oral
é conhecida como a “ilha dos lagartos”,
o que poderá ter a ver com um barroco
(pedra de grande dimensão) cuja forma
se assemelha a um lagarto. Um habitante
local guiará os visitantes. Quem conhece
a terra indica os melhores caminhos pedestres, mostra os lugares que enchem a
vista dos forasteiros, revela os segredos
mais bem guardados. Uma paisagem de
vales férteis e montes verdejantes ajuda a
calibrar a respiração de quem vem de cidades agitadas. Passagem pelas sepulturas escavadas na rocha (antropomórfica
ou geométrica), vestígios arqueológicos
funerários. A morte e a vida fazem parte
de qualquer história. É dali que se parte
para melhor se conhecerem as vivências

dos habitantes de Penhaforte. Os seus
usos e costumes, partilhando tradições e
criando laços. O almoço, regional, encantará as papilas gustativas. Bem confortados segue-se um dos pontos altos desta
viagem para quem tem curiosidade em
conhecer o ciclo do pão, desde a moagem
ao produto final. Faz-se jus à expressão
“pôr a mão na massa”. Depois de alguns
murros, necessários e descompressores
na farinha, água e fermento, vê-se o resultado do trabalho da mulher e do homem. O “esforço” é recompensado pela
degustação de um lanche.
Na manhã do dia seguinte, visita a Cidadelhe, Património Mundial da Humanidade da Unesco. As figuras gravadas em
granito poderão pertencer a uma época
da Pré-História. As paisagens naturais

Aldeias dos Sonhos
PenhaForte
Datas: 3 a 8 de abril
Partidas: Setúbal | Lisboa | Santarém |
Leiria | Coimbra

Rio de Onor

Datas: 22 a 27 de maio
Partidas: Portalegre | Coimbra | Aveiro
| Porto

Rio de Mel

Datas: 8 a 14 de maio
Partidas: Viana do Castelo | Braga |
Porto | Aveiro | Coimbra
Informações: Tel. 210027000 |
turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

alargam ali o olhar. O prémio Nobel José
Saramago escreveu sobre esta aldeia no
livro Viagem a Portugal. Por se encontrar
no extremo norte do concelho pinhelense
chamam-lhe “calcanhar do mundo”. No
centro da aldeia destaca-se a Casa-Forte
de Cidadelhe, que acolhe um “pálio” bordado a ouro e prata, com cerca de três séculos. O microscópio ajuda a ver cada detalhe. Outras peças de museu podem ser
contempladas e com elas aprender mais.
Com pormenor.

Pedaços de História
Depois, é a vez de ir a Pinhel, Cidade
Falcão. Uma simpática cidade de interior
que gosta de acolher de braços abertos. A
Torre de Menagem e o Centro Interpretativo, onde é possível conhecer a origem
de Pinhel, são locais emblemáticos imperdíveis. A cidade faz parte da defesa
da região desde os romanos. Pedaços de
História, aqui e ali, que ajudam a viajar no
tempo.
Ao quarto dia, regresso a Penhaforte.
Momentos intensos para conhecer por
dentro a vida da aldeia. Todos podem experienciar a confeção do queijo e atividades variadas ligadas à agricultura, desde
a sementeira e plantação de hortícolas,
poda de árvores de fruto e o pastoreio do
rebanho. O almoço é na aldeia. Atividades
aos molhos, caldo verde, petiscos e animação musical preenchem instantes que
serão gravados na memória.
O descanso que se segue é para retemperar as energias. Assim que amanhecer é
tempo para conhecer Sabugal, cidade contornada pelo rio Côa, e visitar o castelo e
centro histórico. À tarde, todos estarão envolvidos em muralhas e lendas na aldeia
histórica de Sortelha.
Em maio haverá outras histórias para
viver em Rio de Onor (concelho e distrito
de Bragança) e Rio de Mel (concelho de
Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra),
Aldeias dos Sonhos em 2016 e 2017, respetivamente.
Quando terminarem estas viagens pelas
nossas terras, às profundezas dos lugares
que fazem parte da nossa identidade, o
regresso é feito com a certeza de que estivemos numa casa portuguesa. Pelo sorriso das gentes, pela comida saciante, pelo
património que faz parte de nós e pelas
paisagens que identificamos com forte
sentido de pertença. Fora dos circuitos turísticos de massas, há dois braços à nossa
espera, como cantou Amália.
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Fundação Inatel debate
a Igualdade de Género

N

o passado dia 3 de março, na Covilhã, a Inatel realizou a 11.ª conferência num ciclo de 17 conferências dedicadas aos Desafios da
Agenda 2030, do Desenvolvimento
Sustentável.
O encontro levou a debate o Desafio n.º
5, Igualdade de Género, e contou com a
participação do presidente da Câmara
Municipal da Covilhã, Vítor Pereira; Manuel Albano, vice-presidente da Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género; Amélia Augusto, vice-reitora da Universidade da Beira Interior – UBI; Graça
Rojão, presidente da CooLabora CRL e
Célia Gonçalves, coordenadora do Projeto
Queijeira.
Na sessão de abertura o presidente da
Fundação Inatel, Francisco Madelino,
lembrou a guerra na Ucrânia destacando
que as unidades hoteleiras da Fundação
Inatel estão disponíveis para receber refugiados, como já o fez anteriormente.
Francisco Madelino destacou a importância de se debater a Igualdade de Género
começando por citar o filósofo Sócrates,
“quando não temos igualdade temos propensão em lutar por ela”, e afirmou ainda
que “o debate (da Igualdade de Género) é
mais fácil de evoluir na sociedade ocidental”, nas sociedades democráticas. Ainda
sobre a Igualdade e sobre o Homem, lembrou como o poder e o amor serão sempre
as grandes reflexões da humanidade, com
a esperança de que o poder estará sempre
relacionado com amor, empatia, “e isso
dá a oportunidade de fazermos grandes
avanços”.
O presidente da CM Covilhã elogiou a
iniciativa e garantiu que “a Covilhã está
alinhada com a Estratégia Nacional para
a Igualdade, temos em curso o projeto

Inatel entrega
1000 euros
à Casa
do Artista

N

o final do ano de 2021, a Fundação
Inatel lançou o leilão solidário da
serigrafia número um da obra dos
85 anos da Inatel, do artista plástico Roberto Chichorro. A licitação
foi a favor da Associação Apoiarte - Casa
do Artista e terminou com o valor final de
1000 euros.
Terminado o leilão, a Casa do Artista recebeu a Inatel e o engenheiro João Alberto
Moutinho, responsável pela licitação, no
passado dia 17 de fevereiro, para a entrega da serigrafia e do cheque no valor de
1000 euros à instituição.
No final, a Casa do Artista foi ainda
surpreendida pela duplicação da oferta
inicial por parte do licitador recebendo o
total de 2000 euros. M.C.

Coluna
DO provedor

Manuel Camacho

provedor.inatel@inatel.pt

A

sobrevivência da
Humanidade deve-se essencialmente à
constante necessidade
do ser humano de
procurar o bem-estar e
melhores condições de

Covilhã: Tecer a Igualdade onde estamos
a concretizar e a densificar o Plano Municipal de Igualdade de Género”.
O debate culminou com a entrega do
Prémio Inatel Sustentabilidade a Olga Mariano, mediadora sociocultural, escritora,

ativista pelos direitos da comunidade cigana e cofundadora da AMUCIP – Associação para o Desenvolvimento das Mulheres
Ciganas Portuguesas; e da Letras Nómadas
– Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas. M.C.

vida.
Se por um lado esta
preocupação deve estar presente
nos objetivos de todos aqueles
que têm responsabilidades de
liderança, por outro lado ela
também deve ser uma meta para
cada um de nós.
Quando pensamos no bem-estar, no progresso, na saúde,
no desenvolvimento sustentado,
nas energias, na indústria, na
agricultura, em tudo o que nos
rodeia, a primeira palavra que nos
ocorre é: ÁGUA.
Vivemos neste momento, em
todo o mundo, o pesadelo da
escassez de água e Portugal já não
é exceção.
Paradoxalmente ao pavor
do degelo provocado pelo
aquecimento global, que gera
catástrofes terríveis em que o
excesso de água é o protagonista,
opõe-se o horror da seca em
muitas zonas do planeta,
infelizmente sem uma (re)solução
imediata à vista.
Todos sabemos que a natureza
dificilmente abdica dos seus
objetivos, e quando o ser o
humano tenta desviá-la deles
acaba sempre por sofrer as
consequências, degradando a
qualidade de vida das populações.
Por isso temos que fazer – todos,
sem exceção – a nossa parte e
corrigir os mais simples gestos do
dia a dia que fazem com que, por
vezes, se desperdice tanta água.
Gestos simples como não esquecer
de fechar bem as torneiras,
não deixar a água do duche a
escorrer sem necessidade, evitar a
jardinagem e plantas decorativas
que exijam muita rega… cada
gesto, cada gota de água, é
importante.
Apesar de alguma expetativa
quanto à chuva que ainda possa
chegar a Portugal nesta primavera,
as previsões para o país não são
muito animadoras e o cenário de
seca “severa” que, infelizmente,
já é uma realidade em algumas
regiões, pode vir a agravar-se.
É altura de lembrar e admitir
que tudo o que acontece aos
outros também nos pode
acontecer – e mesmo que não
nos “bata à porta”, vamos ser
solidários.
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Outros Mundos

Fotos: dr

raízes da música tradicional portuguesa
com uma guitarra eléctrica, percussão e
duas vozes, deverão trazer ao Trindade,
não só, o maravilhoso legado da poesia
de Miguel Torga (gravado em “Miguel
Torga por Lavoisier: Viagem a um Reino
Maravilhoso” de 2019), como deverá trazer novo repertório do álbum “Aí”, prestes a ser lançado.

[Novos Discos]
Robert Plant
& Alison Krauss
– Raise The Roof
[2021]

Diálogos insulares

Um raro encontro cabo-verdiano entre os escritores de canções Mário Lúcio e
Princezito e um espectáculo multidimensional do compositor e actor catalão
Albert Pla. São estas as próximas apostas do Ciclo Mundos até final de Maio

Irmandade
do Tarrafal

Mário Lúcio, escritor de canções, poeta,
ex-ministro da Cultura de Cabo Verde,
que trata de cada disco que grava como
se de um livro se tratasse, regressa ao Ciclo Mundos, no próximo dia 26 de Abril,
depois de, há cerca de cinco anos atrás,
ter apresentado o concerto-tertúlia “Funanight”, através do qual explicou origens, a evolução e as irmandades transcontinentais do funaná. Com o projecto
Mano a Mano, traz consigo o irmão mais
novo Princezito. Génio irrequieto da
escrita de canções em crioulo cantadas
por vozes como Lura, Mayra Andrade

ou Nancy Veira, do desenvolvimento do
finaçon (poesia popular cabo-verdiana)
com a qual, em fusão com o rap, pretende desenvolver o fina rap. Um cantautor
e agitador cultural completo, de enorme carisma que, esperemos, encontre
finalmente os trilhos de uma merecida
carreira internacional (como a de Mário
Lúcio).

O palhaço realista

A 31 de Maio, o Ciclo Mundos apresenta
o cantautor, ator, roqueiro, palhaço, “bufón” Albert Pla. Performer todo-o-terreno
que tão bem teatraliza a interpretação
das suas canções, como o argentino Melingo (que esteve no Teatro da Trindade

em 2019) ou o italiano Vinicio Capossela.
Músico que ousou criar a leitura non sense
“El lado mas bestia de la vida” a partir
de “Walk on the wild side” de Lou Reed.
Albert Pla traz ao Ciclo Mundos o arrojado e provocativo espectáculo “¿Os
Acordáis?”, criado em confinamento e
no qual reflecte, com bastante ironia, o
impacto que a pandemia covid-19 teve a
nível mundial.

As maravilhas
de Trás-os-Montes

Antes, a 29 de Março, Patrícia Relvas e
Roberto Afonso que respondem pela dupla criativa Lavoisier, que exploram as

Quatorze anos depois de terem gravado
o multipremiado “Raising Sand” [2007],
que conquistou seis prémios Grammy, o
britânico Robert Plant e a norte-americana Alison Krauss editam, finalmente,
o segundo álbum deste harmonioso e
intenso diálogo de duas lendas vivas da
música, com o mesmo mítico produtor
T-Bone Burnett e com mais uma super
banda em estúdio: Marc Ribot, David
Hidalgo, Bill Frisell e Buddy Miller (guitarras), Russ Pahl (guitarra pedal steel),
Jay Bellerose (bateria), Dennis Crouch e
Viktor Krauss (baixo).
“Raise The Roof ” é o novo ponto de
encontro, de interseção, de duas personalidades musicais distintas que parecem viver juntos há mais de 30 anos: Robert Plant, carismático vocalista dos Led
Zeppelin, tem construído, desde 1982,
uma prolífica carreira, quer a solo, quer
com a sua banda Sensational Space Shifters. Combo que inclui na sua vasta dieta
musical blues do Mississípi e do deserto
do Saara, ritmos pentatónicos da África
Ocidental, folk da cordilheira Apalaches;
Alison Krauss, virtuosa violinista, multiplatinada rainha do bluegrass que, ao
longo de cerca de 38 anos de carreira musical, já arrecadou 27 prémios Grammy.
Um segundo encontro feito de um
novo revisitar de repertório “vintage” da
folk britânica e norte-americana, que teve
como ponto de ignição a canção “Quattro (World Drifts In)” da contemporânea
banda indie-folk Calexico de Tucson, Arizona. Aquela em que ambos sentiram
que tinham de gravar este disco. Depois
deste “cartão de visita”, “Raising Sand”
navega pela seminal folk britânica dos
anos 60, revisitando Anne Briggs (“Go
Your Way”) e Bert Jansch (“It Don’t Bother Me”), percorre os trilhos Apalaches
do bluegrass da primeira metade do séc.
XX da banjoísta Ola Belle Reed (“You Led
Me To The Wrong”), revisita clássicos do
country de Hank Williams (“My Heart
Would Know”) e de Merle Haggard
(“Going Where The Lonely Go”) e do
blues-rock abrasivo de Lucinda Williams
(“You Can’t Rule Me”). Mais um enormíssimo disco que nos faz voltar a tirar
da prateleira “Raising Sand” para escutarmos na íntegra a “primeira parte” de
“Raise The Roof ”.
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sica viva, dinâmica, tão técnica quando
divertida, mestiça, em cruzamento com
muitos géneros musicais, que venera o
passado e aponta muitos caminhos para
um futuro que parece extremamente risonho, dado a grande fornada de jovens
músicos a despontar, formados em reputadas escolas de música como, por exemplo, a Berklee de Boston. Esperemos pelo
new-newgrass.

Béla Fleck
– My Bluegrass
Heart [2021]

Béla Fleck, provavelmente o mais virtuoso e aventureiro banjoísta vivo, acaba
de completar uma trilogia que começou
em 1988 com “Drive” e ao qual se seguiu
“Bluegrass Sessions”, em 1998. 23 anos
depois, edita “My Bluegrass Heart”. Um
manifesto de amor ao bluegrass por parte de um instrumentista que tem criado
todo o tipo de música com o seu banjo,
quer com a banda Flecktones, quer em
múltiplos projectos de jazz, de clássica,
rock progressivo, músicas do mundo (de
África à Índia). Há dez anos atrás, actuou
no FMM de Sines ao lado da diva maliana Oumou Sangaré (que edita em Abril
novo disco) com a qual tocou repertório
de uma outra interessantíssima trilogia
e expedição musical em que explora as
raízes africanas do banjo: “Throw Down
Your Heart: Africa Sessions”.

Na sessão de hora e meia de “My Bluegrass Heart” registada em duplo CD (e
triplo vinil), Béla Fleck convoca músicos
veteranos da geração “baby boomer ”
como Tony Trischka (banjo e seu “professor ”), Sam Bush (bandolim), David Grisman (mandolim), Jerry Douglas (dobro),
Stuart Duncan (violino), Edgar Meyer
(contrabaixo), e jovens prodígios sub 40
e sub 30 como Bryan Sutton (guitarra),
Michael Cleveland (violino), Chris Thile
(bandolim), Noam Pikelny (banjo – seu
antigo aluno), Billy Strings (guitarra),
Sierra Hull (bandolim), Molly Tuttle (guitarra). Uma constelação de estrelas de
diferentes gerações e escolas que tratam
de forma superior o legado de Bill Monroe (o pai do bluegrass) fazendo-o evoluir
para novas derivações musicais – como
bluegrass progressivo e o newgrass (bluegrass moderno).
Um álbum totalmente instrumental tocado com imensas muitas mãos, sempre
em diálogos constantes entre músicos
que vão estendendo o tapete para todos
solarem, sem se atropelarem. Uma mú-

Chieftains
– Chronicles:
60 Years of
Chieftains [2021]

E por falar em cruzamentos de tradição
e modernidade, de folk com jazz, rock, e
clássica, os grandes embaixadores da música tradicional irlandesa assinalam este
ano 60 anos de actividade com uma compilação de 40 modas que resumem uma
intensa carreira iniciada em 1962 com
44 álbuns gravados. Efeméride manchada apenas com o falecimento do seu líder Paddy Moloney em Outubro do ano
passado (aos 83 anos). Se, com os Chieftains, aprofundamos o conhecimento das
danças jigs e reels e de outros tesouros
musicais locais que vieram atrás deles
(Planxty, Bothy Band, Patrick Street, etc),
também viajamos com esta instituição de
Dublin à descoberta de outras músicas:
da clássica chinesa (“Chieftains in China”) à folk galega (de “Santiago”), e às

rancheiras mexicanas (“San Patricio”), do
country e do bluegrass (“Another Country”
e “Down the Old Plank Road”) ao universo do pop/rock/jazz vocal (“Long Black
Veil” e “Tears of Stone”). Sempre o fizeram com virtuosismo e alegria. Sempre
foi um gosto ouvir as últimas faixas dos
sucessivos discos em que reservavam aí
o “grande final” destas sessões em modo
de jam session com todos os músicos convidados nas gravações de cada disco. E
chegaram a ser 40 ou 50 músicos em estúdio…
Desta colecção “Chronicles: 60 Years
of Chieftains” recordamos com muito agrado colaborações com os Rolling
Stones (“Rocky Road To Dublin”), Mick
Jagger (“The Long Black Veil”), Van Morrison (“Star of The County Down”), Imelda May (“Carolina Rua”), Diana Krall
(“Danny Boy”), Sinéad O’Connor (“The
Foggy Dew”), Alison Krauss (“Molly
Ban”), Bon Iver (“Down In The Willow
Garden”), Buddy & Julie Miller (“Country Blues”) e Lisa Hanningan (“My Lagan
Love”).
Numa altura em que restam apenas
dois dos grandes obreiros dos Chieftains
– Kevin Conneff e Matt Molloy – e em
que paira no ar a incerteza de uma instituição que manteve de pé a sua última
digressão até ao confinamento de 2020,
apenas uma certeza: a intemporalidade e
a fertilidade do legado deixado. Oxalá as
gerações mais novas saibam cuidar deste
tesouro insular. Luís Rei
[O autor escreve de acordo com antiga ortografia]

Hoje, cuide de si e de quem mais ama!

FARMÁCIA LIBIA

FARMÁCIA MAGALHÃES

Portalegre
245 330 388
elvas.ptg@farmalink.pt

Lisboa
Oferta PA, glicemia e pesagem
218 410 976 | encomendaslibia@gmail.com
farmacialibia@gmail.com | https://farmacialibia.pt

Alcobaça
262 582 455
pharmaciamagalhaes@gmail.com
https://www.facebook.com/frmmaga/
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Faro
289 095 193 | 915 005 607
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Ponta Delgada
296 305 770
centroptico@gmail.com
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teatro da Trindade

O Beijo da Mulher Aranha,
uma peça sobre a emoção
O Beijo da Mulher Aranha sobe ao palco do Teatro da Trindade Inatel
com estreia marcada para o dia 14 de abril

O

Beijo da Mulher Aranha é uma
obra de Manuel Puig publicada (e imediatamente proibida) na Argentina em 1976. Foi
considerado pela crítica como
um dos melhores romances
do escritor sul-americano. O
cinema fez-lhe uma homenagem com um
filme de Héctor Babenco em 1985, e nesse
mesmo ano estreou no Festival de Cannes
onde o ator Willian Hurt ganhou o prémio
de melhor interpretação masculina.
Em 2022 O Beijo da Mulher Aranha sobe
ao palco do Teatro da Trindade Inatel com
estreia marcada para o dia 14 de abril com
João Jesus e Diogo Mesquita e a encenação de Hélder Gamboa. A história centra-se em Valentin Arregui Paz, ideólogo e
aspirante a revolucionário, e Luis Molina,
homossexual e aspirante a femme fatale. Os
dois partilham uma cela da prisão argentina e estabelecem uma amizade profunda.
Numa conversa via zoom, com os atores
e encenador, durante a preparação do primeiro ensaio, começámos por perguntar
como é que o momento atual de guerra
na Ucrânia pode mudar a abordagem dos
atores em relação às suas personagens.
Diogo foi perentório: “O que pode eventualmente mudar é a energia do todo porque ninguém está indiferente, e há aqui
um contrassenso, porque as nossas personagens estão em guerra e nesta guerra
não usam armas”, usam as palavras. Diogo acrescentou: “Na base, na essência do
que é a peça, que está muito bem definida,
não mudará nada.”
Sobre o texto, Hélder começou por explicar que o mesmo não é datado, isto é,
pode ter 10, 30 ou 50 anos e o texto vai ser
sempre atual porque retrata tudo aquilo
em que acreditamos, a liberdade e a amizade. E sobre a liberdade, recorrendo aos
exemplos do presente, Hélder recorre às
redes sociais, aos comentários e publicações que põem em causa o sentido de
liberdade e respeito. “Não estamos a aceitar a diferença do outro e isso está muito
presente nos comentários das publicações
das redes sociais, por exemplo, porque é
que eu tenho que ofender ou cortar relação com alguém que pensa diferente de
mim?”, vivemos numa sociedade intolerante, egoísta, onde a “palavra de honra”,
os valores já não têm lugar.
Diogo, sobre a sua personagem Valentin, explicou que é o homem que ainda
aperta a mão e para quem a “palavra de
honra” vale mais do que um contrato assinado. “Há uma expressão que perdeu
peso ‘palavra de honra’, e o que define
esta personagem é mesmo essa expressão. Há um orgulho e uma crença que
são maiores do que a vida, e ele prefere

©pedro macedo_framedphotos

“Só quero mostrar
(ao público) que
são dois homens
de muito valor
e o que fazem
é pela amizade que
têm um pelo outro”
Hélder Gamboa

morrer pela causa em que acredita, do que
ir contra ela.” Luis Molina, a personagem
do João, é um homossexual, que acredita
que devia ter nascido no corpo de uma
mulher e que, contra preconceitos vai
mostrar que, tal como todos os Homens,
também tem emoções. “É muito simples,
tudo isto é sobre amor, é sobre cuidar do
outro. E aqui só interessam as emoções. O
Molina pode ser artificial, mas no que toca
à essência do ser humano, à emoção, ele
sabe cuidar do outro” foi assim que o ator
descreveu a personagem depois de ser caracterizado para o primeiro ensaio, já em
Molina, maquilhado e pronto para viver
no corpo de uma mulher.
Ainda sobre a personagem, e do aspeto feminino para a interpretar, João Jesus,
como ator, quer que sintam a emoção do
Molina: “Eu quero mostrar essas emoções,
e quero que por exemplo, na plateia, um
homofóbico se emocione e pense, ‘estas
pessoas têm emoções’.”
Como encenador, Hélder tem um único
objetivo: “Só quero mostrar (ao público)
que são dois homens de muito valor e o
que fazem é pela amizade que têm um
pelo outro. Apesar de serem de dois mun-

dos opostos, tão diferentes que caso não
estivessem naquela cela provavelmente
nunca se falariam. E quero que as pessoas parem para refletir: se parássemos,
se olhássemos mais para o outro talvez
concluíssemos que temos mais a ver com
o outro do que aquilo que imaginamos, é
isso que esta peça também quer mostrar.”
João Jesus dá o exemplo de uma das
cenas onde a emoção, o cuidar do outro
está muito presente, e onde se entende o
quão próximos e iguais podemos ser. “Há
uma cena em que ele (Valentin) não quer
que o veja porque está sujo, doente, e tem
vergonha. Não quer que o Molina o veja
naquele estado, mas ao mesmo tempo
precisa que alguém cuide dele — é como
quando envelhecemos e precisamos de
ajuda. E nesse momento quem ajuda o revolucionário é o Molina”, o homossexual
que se veste de mulher, o excêntrico e esquizofrénico Luís Molina. O Ser Humano
age e reage com e para o outro, é esta a
essência: a emoção.
O Beijo da Mulher Aranha vai estar em
cena na sala estúdio do Teatro da Trindade Inatel de 14 de abril a 5 de junho.

Maria Costa
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Vidas íntimas
Muitas e boas razões para voltar a ir ao cinema. Há filmes para todos
os gostos. Até para os amantes do “Batman”
The Batman, de Matt Reeves | EUA,
2022
Com: Robert Pattinson, Zoë Kravitz,
Paul Dano. Em cartaz.
•A gigantesca e bem oleada máquina
hollywoodense tem uma especial
fixação pelo universo
fantástico da “bd” ou,
por outras palavras,
os “heróis de papel”.
De todos eles, Batman
ocupa o primeiro
galarim, é o mais
vezes convocado na
sua demanda obsessiva de “limpeza”
duma cidade para a extirpar da
corrupção, como volta a ser o caso.
Para não variar, evidentemente.
Um Herói, de Asghar Farhadi | França
/ Irão, 2021
Com: Amir Jadidi, Fereshteh
Sadrorafaii, Sarina Farhadi. Em cartaz.
•Do mesmo realizador do memorável
e multipremiado, “Uma Separação”
(2011), um thriller
social sobre um
homem – preso
por uma dívida
que não conseguiu
pagar – vítima dos
mecanismos kafkianos
e destrutivos de uma
sociedade socialmente disruptiva.
Grande prémio do júri do festival de
Cannes.
A História da Minha Mulher, de
Ildikó Enyedi | Hungria / França, 2020
Com: Louis Garrel, Léa Seydoux,
Jasmine Trinca.
•Um romance dramático, assaz raro e
singular, sobre o ciúme
que vai desgastando,
laboriosamente, a
intimidade de um casal
nos idos anos vinte
do século passado.
Um filme sensual,
espectacularmente
bem filmado.
Mamã Pequenina, de Céline Sciamma
| França, 2021
Com: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz,
Nina Meurisse.
•Uma fábula, delicada, bela e
comovente (sem ser lamecha) sobre
a infância de uma
menina de 8 anos
em luto pela morte
da avó, pela mão da
cineasta talentosa de
“Retrato da Rapariga
em Chamas” (2019).
“Petite Maman” é – na
opinião do crítico João Antunes / JN –
“um filme em estado de graça”.
Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi
| Japão, 2021
Com: Hidetoshi Nishijima, Toko
Miura, Masaki Okada.
•De perda e luto trata também o
último filme de Hamaguchi, um dos

mais promissores
cineastas nipónicos
da “nova vaga”: um
encenador confrontase “com o passado
e o mistério sobre a
sua mulher, Oto, que
morrera subitamente
levando um segredo com ela”.
A Chiara, de Jonas Carpignano |
Itália, França, 2021
Com: Grecia Rotolo,
Swamy Rotolo, Silvana
Palumbo.
•Uma jovem de
16 anos investiga
o misterioso
desaparecimento do
pai após uma festa de
aniversário familiar.
KM 224, de António-Pedro
Vasconcelos | Portugal, 2022
Com: José Fidalgo, Ana Varela,
Gonçalo Menino.
•O realizador de
“Oxalá” (1984) e
“Jaime” (1999),
regressa ao tema da
família através do
drama de um divórcio
conflituoso agravado
pela disputa acesa da guarda dos
filhos. Prestações secundárias de
Sebastião Matias, Joana Africano,
Lia Gama, Pedro Hossi, Ana Cristina
Oliveira, Susana Arrais, Rui Morisson,
André Gomes.

E ainda...
Ciclo “Contos das Quatro Estações”,
de Eric Rohmer, no cinema Nimas, a

partir de 31 março; “Salgueiro Maia:
O Implicado”, histórico-biográfico de
Sérgio Graciano, com Tomás Alves;
“Cordeiro”, drama de mistério de
Valdimar Jóhannsson; “Flee” – A Fuga,
drama de animação de Jonas Poher
Rasmussen.

Joaquim Diabinho
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]

“O bom de um livro é que se leia” (Umberto Eco). Nesta edição, às
sugestões de livros da E-primatur, junta-se outra editora parceira da
Fundação Inatel, Sítio do Livro, que também aposta na publicação
de autor
Imitações da Vida – Cinema Clássico
Americano
Org. por José Bértolo, Fernando
Guerreiro e Clara Rowland
Páginas 604 | PVP 22,00 euros (10%
de desconto para Associados)
•Um volume
dedicado ao
professor e crítico
de cinema Mário
Jorge Torres.
Nele, dezenas
de especialistas
portugueses
abordam o cinema
clássico americano,
o preferido de MJT, traçando
a sua história e características
diferenciadoras.
Teorias da Arte: do Modernismo à
Actualidade
de Isabel Nogueira
Páginas 232 | PVP 15,90 euros (30%
de desconto para Associados)
•Para quem quer perceber porque
caminhos segue a
Arte Moderna, aqui
está o livro indicado:
Isabel Nogueira,
provavelmente a
mais importante
historiadora de
Arte Moderna e
Contemporânea
portuguesa, traça
a história das teorias da Arte desde a
Modernidade (início do séc. XX) até
hoje.
A Psicologia das Multidões
de Gustave Le Bon
Páginas 192 | PVP 14,90 euros (30%
de desconto para Associados)
•Clássico fundamental das bases
da psicologia moderna. Uma obra
que se tornou
incontornável na
construção do
mundo em que
vivemos.
O estudo da ciência
da mente humana
e da forma como o
homem funciona
em grupo ou comunidade veio a
tornar-se a “Bíblia” da publicidade,
estratégias de comunicação e
marketing político, avaliação de
riscos e muito mais.
A Política como Vocação, A Ciência
como Vocação
de Max Weber
Páginas 164 | PVP 14,90 euros (30%
de desconto para Associados)
•Do pai da sociologia moderna, dois
textos notáveis
que falam sobre
a vocação para
os pensamentos
político e científico.
Neles, Weber
defende a relação
entre ambos os tipos
de pensamento

para a necessária evolução da
sociedade humana. A obra conta com
uma extensa introdução de Miguel
Morgado.
Energia e Civilização, Uma História
de Vaclav Smil
Páginas 672 | PVP 24,90 euros (10%
de desconto para Associados)
•De Smil disse Bill Gates várias vezes:
“Se quero saber o que vai acontecer de
relevante no futuro da Humanidade,
leio Vaclav Smil.” O
autor desta obra é
considerado o maior
especialista mundial
em questões
energéticas. Nesta
obra em particular
revela de que forma
a evolução da
Humanidade está
ligada à busca e utilização de novas
fontes de energia. T.J.

Loja online: www.e-primatur.com
Informações: geral@e-primatur.com
Associados da Fundação Inatel
devem inserir o código de desconto:
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CASAL CONCÓRDIA

C

om os cuidados de sempre, Isildo Paulo dobrou o jornal e colocou-o sobre a mesinha da sala,
depois disse à sua mulher, Dora
Augusta:
– Acho que gostaria de ir à
Pastelaria Florescente e tomar
um café. Que te parece, Dora?
– Parece-me uma excelente ideia, Isildo
Paulo. E também tomarei um café.
Casal de exemplar relacionamento,
devido ao bom feitio de ambos e estima
mútua, nunca um desacordo quebrou a
harmonia perfeita. E, no entanto, Dora
Augusta guardava, no mais oculto dos
pensamentos, uma ambição sem remédio à vista: queria o divórcio. E bem sabia
que, nunca por nunca ser, iria fraquejar
confessando ao cônjuge o secreto desejo.
Magoar Isildo Paulo era impensável para
Dora Augusta.
Por seu turno, o ameno Isildo seria incapaz de revelar à doce esposa qualquer desejo que a pudesse desgostar. E assim continuaria a esconder, por todo o sempre, o
seu sonho inalcançável: queria o divórcio.
Afinal ambos concordavam plenamente, a união era total, sem zangas, sem discussões, nunca discórdias.
– Olha, também me apetece um pastel
de nata – disse Dora Augusta quando se
sentaram a uma mesa na Pastelaria Florescente. – Que dizes Isildo Paulo?
– Que sim, claro, curiosamente também
me está a apetecer um pastel de nata.
– E um copo de água.
– De acordo, são dois copos de água.
– Às vezes – disse ela – aparecem por
aqui o Fausto Xavier e a Sónia Elga.
– Sim, às vezes.
– Tenho vontade de os ver – manifestou
a mulher.
– Tal como eu – juntou Isildo Paulo. –
Vontade de os ver.
Nem ela nem ele revelaram como as
suas vontades eram diferentes. Jamais o
ousariam. De facto, a vontade de Isildo era
rever e admirar Sónia Elga. Por ela padecia de amores desde o primeiro encontro,
no preciso dia em que ele se casou com
Dora Augusta.
Por seu turno, Dora Augusta, que tam-

bém conheceu Fausto Xavier quando se
matrimonizava com Isildo Paulo, a custo
mas com firmeza escondia o embevecimento pelo sedutor Fausto.
Permaneceram longos minutos calados,
cada um meditando na sua paixão secreta, quando se remexeu o telemóvel, sinal
de mensagem que ele se apressou a ler. E
logo disse:
– Não é extraordinário? Nós aqui a falar
da Sónia e do Fausto e agora informam
que vão visitar-nos esta noite para comunicarem grandes novidades.
– O que será? – interrogou Dora, subitamente animada por ir rever Fausto Xavier.
– O que será? – ecoou Isildo, radiante
pelo anunciado encontro com Sónia Elga.
Ocuparam-se a arrumar cuidadosamente a sala, Isildo colocou garrafas sobre a
mesinha, Dora participou juntando copos.
Pelas dez da noite soou a campainha da
porta e o dono da casa sufocou um grito:
– É ela!
Nem ouviu a mulher que, ao mesmo
tempo, soltava uma exclamação:
– É ele!
Eram, com efeito, os visitantes anunciados e entraram com a exuberância festiva
do costume.
– Ora cá estamos para informar o mais
firme dos casais de uma feliz novidade.
– O que é? – impacientou-se a Dora Augusta.
– Por mim, só pretendo saber: o que é? –
reforçou Isildo Paulo.
– Primeiro vamos sentar-nos e tomar
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um copo – proferiu o alegre Fausto Xavier.
– Penso de modo diferente – contrariou
a mulher, Sónia Elga. – Primeiro a novidade, depois o festejo.
– Pode ser tudo ao mesmo tempo, não?
– atreveu-se a dona da casa com os olhos
apontados a Fausto.
– Exactamente – concordou o marido.
Enquanto se sentam e enchem os copos,
venha a novidade.
– Fausto ia deitando uísque num copo,
parou e disse:
– Enfim, lá vai! A grande notícia é que…
Fez-se um silêncio intrigante, depois Sónia e Fausto gritaram em coro:
– Vamos divorciar-nos!
Voltou o silêncio, desta vez de espanto,
mas à surpresa juntava-se um indefinível
contentamento de Isildo e Dora. Então,
Sónia deixava de ser a mulher do amigo?
Então, Fausto era outra vez uma espécie
de rapaz solteiro e livre?
– Divórcio? Que disparate – comentou
Dora pensando o contrário.
– Que ideia parva – disse Isildo saboreando com gosto a novidade.
Foi nesse momento que Fausto Xavier
levantou os dois braços e declarou:
– Ainda não sabem tudo.
– E o que pode haver mais importante
que um divórcio? – desolação fingida de
Dora.
– Era o que eu ia perguntar – acrescentou Isildo. – Um divórcio, como direi?, é
o fim.
Fausto Xavier, risonho, ingeriu uma
golada, deixando para Sónia a revelação
final:
– O nosso divórcio, decidido para voltarmos a usufruir da liberdade da juventude, é válido por um ano. Daqui a um
ano, casamo-nos outra vez, entendem?
Dora tapou a boca com a mão espalmada para evitar palavras de incompreensão. Isildo tentou sorrir mas desenhou
uma careta. Depois, desabafou:
– Divorciam-se para se casarem outra
vez? Tu, Dora querida, farias uma coisa
assim?
E ela, repentina:
– Não, Isildo. Casar outra vez, não.
– É o que eu penso: outra vez, não.
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
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HORIZONTAIS

VERTICAIS

1-Mamífero ruminante, da família
dos Bovídeos, caracterizado pelo
fornecimento de carne, pêlo (lã) e leite;
Preposição. 2-Calaceira; Aparência.
3-Administração; Unidade de peso,
que na China, tem valor monetário.
4-Sigla, de uma das escolas, da
Universidade do Algarve; Membro
da câmara alta, nalguns países de
sis-tema político representativo.
5-Cidade suíça, capital do cantão de
Vaud. 6-Satélite de Júpiter; Escândio
(s.q.); Porco; Em matemática, símbolo
da razão da circunferência pelo
diâmetro. 7-Anónimo; Forma sincopada de maior. 8-Desmando. 9-Cerce;
O mais antigo, dos poemas homéricos.
10-Argon (s.q.); Espaço. 11-Pronome
pessoal, na forma feminina (pl.);
Argumento.

1-Medicamento aplicado, nas
inflamações oculares; Tecnologia,
que permite no computador, o acesso
aos arquivos, nele armazenados.
2-Estiagem (inv.); Auferir. 3-Cosmético
usado como máscara, para pintar
e aumentar de volume, os cílios
(pestanas); Plural da abreviatura de
senhor. 4-Personagem bíblica, salva do
dilúvio, por Deus; Náusea; Alumínio
(s.q.). 5-Einstêinio (s.q.); Nome vulgar
brasileiro, de árvores da família das
Leguminosas, fornecedoras de boa
madeira, para construção civil, naval
e outras aplicações. 6-Embarcações
de gala ou de recreio; Abandalhado.
7-Região da Turquia, que consiste
numa península, ro-deada pelos
mares Negro, Egeu e Mediterrâneo.
8-Imensidão; Andava. 9-Nome
feminino; Útero. 10-Érbio (s.q.);
Polónio (s.q.). 11-Sabida; Gálio (s.q.).
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Soluções:
1-CARNEIRO; EM. 2-OCIOSA; CARA. 3-LEME; TAEL; T. 4-ISE; SENADOR.
5-R; LAUSANA; E. 6-IO; SC; TO; PI. 7-OBSCURO; MOR. 8-TROPELIA; A. 9-RES;
ILÍADA. 10-AR; ÁREA; R; G. 11-M; ELAS; TEMA.
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