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N O V I D A D E M U N D I A L DA A G F A : 
O S I S T E M A A G F A T R Í A D E . 

TRÊS F I L M E S . TRÊS SATURAÇÕES DE C O R . 
UM S I S T E M A . 

A partir de agora mais nada escapará às suas foto-

grafias no que se refere à cor, dado que a Agfa deu 

uma nova perspectiva ao mundo da fotografia: o sis-

tema Agfa Triade. O controlo da cor desde o início. 

O Agfa Portrait 160 reproduz cores suaves e 

nuances de tons pastel através da saturação 

da cor. Devido à sua extraordinária capacidade de 

reprodução dos tons da pele é ideal para retratos. 

0 Agfa Optima 125 é o segundo pilar do 

sistema Agfa Triade. A sua natural satura-

ção da cor reproduz as cores como elas são, tem 

portanto múltiplas utilizações. 

O Agfa Ultra 50 tem a mais elevada satura-

ção de cor de entre todos os filmes negativos 

a cor e dá às cores uma extraordinária força lumi-

nosa. Excelente para fotografias com cores brilhan-

tes. 0 sistema Agfa Triade - uma nova perspectiva à 

qual nenhuma saturação de cor escapará. 

^^^^ 
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AIR 
PORTUGAL 
From check-in to touch 
down, walk on air. 
Enjoy organization that's so 
efficient you hardly notice 
it. 
Cared for and cosseted. 
Wherever you are in the 
world. 
Wrapped in an ambience of 
sophistication. 
With every need taken care 
of by attentive and solici— 
tous flight staff. 
Take it easy with the air-
line from the country that 
made travelling fashion-
able. 

And the one that knows 
how to make time fly. 

F L Y I N G T H E W O R L D 
Y O U R W A Y 



EDITORIAL EDITORIAL 

E S C R E V O A R seria, no mínimo, 
o verbo que o excelente Mia 

Couto * «inventaria» se quizesse 
falar desta pretensão de aviado-
res a escrevinharem em Revista 
sua. 

No resto, só por distração al-
guém poderá alegar contradições 
no acto de criar, em quem tem já 
por actividade principal o sonho... 
perdão, o voo. 

É certo! 
De quem desejou uma vez que-

brar as barreiras e a rotina dos 
dias horizontais, elevar-se nos 
ares, subir às nuvens, cruzar os 
céus do Mundo, e contra os 
obstáculos que sempre se erguem 
entre o sonho e a realidade, con-
seguiu realizar o desejo e dele fazer 
quotidiano, bem se pode dizer já, 
de certo modo e sem grande abu-
so, que não anda longe de uma 
forma qualquer da alma de artista. 

Voamos! E connosco o sonho, 
duplamente, cumprindo no voo, o 
Homem e o sonho. 

E escrever o que é? 
Digo eu! Escrever, fotografar, 

desenhar, paginar, maquetizar uma 
Revista como a AERIUS, num 
grupo de amigos que na sua A s s o -
ciação se juntam, e, sem motivos 
para rubor, constroem um trabal-
ho de comunicação ao nível de 
bons profissionais, o que é, senão 
o cumprimento do sonho? 

E que verbo havemos de criar, 
capaz de exprimir este gesto, esta 
ânsia, esta síntese de gestos e de 
ânsias reunidas na malta que voa 
e escreve; que voa e desenha.. . e 
constrói linha a linha, imagem a 
imagem, página a página, o objec-
to de seu sonho, dele fazendo 
instrumento de comunicação com 
outros homens e com outros so -
nhos? 

E S C R E V O A R ? 
VOASSONHAR? 

Como quisermos, se o desejo 
mesmo, é... ABRAÇAR. 

* Mia Couto, Escritor Moçambica-
no 

José Brás 

Presidente da APTCA 
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ESCREVOAR» (writfly) would at 
« least be the verb invented by 
the excellent Mia Couto * if his pur-
pose would be a reference to 
flyers'attempts to write in a maga-
zine of their own. 

Beyond this, no one misconcei-
ves of someone who mostly 
dreams (sorry, flies) and has the 
right to create. 

It is fair! 
From someone who once wis-

hed to break both walls and routi-
nes of line up days, to climb into 
the air, ascend the clouds, go 
across the skies of the world and, 
against barriers always present 
between dream and reality, a c -
complished the hope and made it 
part of his day, may indubitablely 
be said that he almost reaches the 
soul of an artist. 

We fly! And dualy, man and 
dream are fulfilled in the flight. 

And writing is what? 

I say! To write, to photograph, to 
draw, page and organize a maga-
zine like AERIUS, with a team of 
friends that in their «ASSOCIAÇÃO» 
get together and, with no reasons 
to be ashamed of build a media 
work, of a profissional level, is 
nothing else but the accomplish-
ment of the dream. 

And what kind of verb would we 
use, able of such a significance, 
the gesture, the anxiety, the mix-
ture of the fly-writing, fly-photo-
graphing, fly-drawing's acts and 
feelings building up step by step 
the lines, pages, objective parts of 
dreaming, making it an instrument 
of communication with mankind 
and respective dreams. 

WRITFLY? 
F L Y D R E A M ? 

As you wish, if the sincere aim 
is.-.TO E M B R A C E 

* Mia Couto, Mozambique writer. 

José Brás 

Presidente of APTCA 
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O PÉRIPLO DO MANEI» GOMES MARTINS 

E S C A L A romano 
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CUMPRINDO O SONHO 

MANUEL GOMES MARTINS 

N o dia 27 de Maio de 1991 
fundeámos na Cidade da 

Praia, em Cabo Verde, dezassete 
meses após a nossa saída de Lis-
boa. Era a meta mais ansiada, o 
fim da nossa viagem à volta do 
Mundo em solitário. Chegámos e 
bem! 

Tínhamos cruzado oceanos, 
aportado a Ilhas e Continentes, 
conhecido outros lugares, gentes 
e costumes. 

Vivemos com as nossas Comu-
nidades Portuguesas na América 
Central, na Austrália e na África do 
Sul. E fizemos a rota da Amizade. 

Mas foi no mar que habitámos 
dias, noites, semanas e meses. O 
mar é cheio de vida! Encantou-nos 
e com ele entrámos em sintonia. 

4 
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Posso afirmar que é linda a 
música do CASVIC, sulcando as 
águas, que é lindo o meu barco 
cavalgando as ondas. 

Cumprimos o sonho, não o ter-
minámos. 

O apelo dos mares continua a 
ser forte. 

Esperam-nos mais navegações 
e outras paragens. 

O CASVIC, meu herói e com-
panheiro, e eu, estamos prontos. 



MAKING THE DREAM COME TRUE 

MANUEL 
GOMES 
MARTINS 

O n May 27th. 1991 we lay an-
chor at Cidade da Praia, in 

Cape Verde, seventeen months 
after sailing from Lisbon. It was an 
anxiously awaited goal, the end of 
our solo voyage around the World. 
We arrived and well! 

We had crossed oceans, called 
at Islands and Continents, met 
other places, peoples and cus -
toms. 

We had dwelled with our Portu-
guese Communities in Central 
America, Australia and South Afri-
ca . And we sailed the Friendship 
Route. 

6 



NAVISER 
TRANSPORTES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS, S.A. 

Tel.: (02) 600 15 64 Fax: (02) 6 46 30 
Telex: 24356 DUSHIP 



But it was at s e a that we lived 
days, nights, weeks and months. 
The s e a is full of life! It amazed us 
and we tuned in with it. 

I can surely say that beautiful is 
the music created by CASVIC, 
ploughing the s e a s , that beautiful 
is my boat, riding the waves. 

We carried out the dream, but 
did not end it. 

The appeal of the seas remains 
strong. 

Other sailings and quarters await 
us. 

CASVIC, my hero and compa-
nion, and I, we are ready. 



A S CRIANÇAS CONTAM CONNOSCO. PODEMOS CONTAR CONSIGO? 
CHILDREN COUNT ON US. CAN WE COUNT ON YOU? 

� 

r 

Se o homem foi capaz de construir as Pirâmides do Egipto, a 
Grande Muralha da China e chegar à Lua, então porque não sere-
mos nós capazes de acabar com a morte escusada de tantas 
crianças? 

Somos capazes! E você também! Apoiando a UNICEF 

When mankind can build the pyramids in Egypt and the Great 
Wall of China and land on the Moon then why can't we stop 
children from dying needlessly? 

We can! You can too! Supporting UNICEF. 

COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF 
Praça Dr. Fernando Amado. Lote 568 - 1." 

(Zona J de Cheias) 1900 L ISBOA 
Telefones: 8592478 e 8592354 
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As jovens cegonhas permanecem dois meses no ninho até poderem voar e alimentasse por sl próprias. ^ 

Prémio de Imprensa do Grande 
Prémio «AZUL G R E S S O C O R DE 
VIDA» em colaboração com a 
Secretaria de Estado do Ambiente, 
Associação Portuguesa de Escr i -
tores, Sociedade Portuguesa de 
Autores e Clube de Jornalistas, 
agradecemos ao autor e à revista 
Inter-Cidades a cedência para a 
publicação na AERIUS deste arti-
go. 

Press Grand Prix «AZUL G R E S S O 
COR DA VIDA», in cooperation with 
the Department of Environment, 
the Portuguese Writers' Associa-
tion, Portuguese Society of Au-
thors and the Club of Journalists, 
we thank the author and «Inter-
Cidades» magazine for letting 
AERIUS publish this article. 

A CEGONHA 
E OS S E U S 
SÍMBOLOS 

T alvez não faça já muito senti-
do contar-se hoje às crianças 

a história da cegonha que vinha de 
Paris transportando carinhosa-
mente um bebé no bico... Nada 
nos surge por acaso, e o apareci-
mento desta história está muito 
relacionado com o comportamen-
to que a cegonha tem em relação 
aos seus próprios filhos. Conhe-
çamos os seus hábitos, a sua 
importância para certas culturas 
que aprenderam a respeitá-la ao 
longo dos séculos. 

«Pelo São Brás a cegonha 
verás». Mas o velho ditado 

TEXTO: Gil Montalverne 
FOTOS: Gil Montalverne 

kítk 

não será verdadeiro se o seu ni-
nho tiver sido destruído. Então, 
a cegonha irá procurar outro lu-
gar mais hospitaleiro. Foi o que 
aconteceu precisamente com 
os casais que nidificavam em três 
pinheiros de uma herdade de 
Coruche, cuja proprietária foi alvo 
de um processo judicial e por 
ter mandado abater as referi-
das árvores, destruindo 23 ninha-

das e mais de 70 ovos, o que é 
considerado um crime contra 
espécies animais protegidas por 
lei. 

Após uma viagem de cerca de 2 
mil quilómetros, as cegonhas re-
gressam com efeito ao seu velho 
ninho no campanário mais alto da 
igreja, nas ameias do castelo, ou 
no topo de uma árvore de grandes 
dimensões. O rei David, nos seus 



Salmos, conta que na Palestina as 
cegonhas «fazem as suas c a s a s 
nas faias», mas entre nós e s c o -
lhem sobretudo os pinheiros, os 
velhos carvalhos ou sobreiros, e 
os intrusos eucaliptos. Todos fi-
cam desde logo a saber que o 
bom tempo se aproxima, e uma 
crença popular c o n s i d e r a - a s 
mesmo afugentadoras de raios e 
tempestades. Regressam do In-

verno mais quente passado em 
terras de Africa, entre o Sul de 
Marrocos e o Mali, para onde 
seguiram com os filhos no ano 
anterior, antes que o Verão termi-
nasse. Como preferem voar sobre 
terra a fim de aproveitar as corren-
tes de convexão que lhes auxiliam 
o voo planado, atravessam o 
Mediterrâneo no Estreito de Gi-
braltar para Espanha e Portugal, e 

pela bota de Itália para os restan-
tes países. 

Por toda a Europa são recebi-
das como mensageiras da Prima-
vera e da Felicidade, e em certas 
aldeias de França e da Holanda 
chegam a colocar-se cestos ou 
uma roda velha nos telhados para 
as encorajar a fazerem ali os seus 
ninhos. Uma boa ninhada torna-se 
cada vez mais difícil, pois, para 
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O voo da cegonha é intercalado de voos planados com outros em espiral, aproveitando as correntes de ar quente que as elevam 

para junto das nuvens. 

além do clima ameno que aqui 
encontram, é necessário muito 
alimento para os filhos, que criam 
com extraordinário desvelo. E o 
alimento é cada vez mais raro, 
devido ao emprego dos pestici-
das e ao consequente desapare-
cimento dos animais da sua c a -
deia alimentar, peixes, répteis e 
anfíbios. Infatigáveis na sua tarefa 
extremosa após os nascimento das 
crias, ambos os progenitores se 
revezam na busca diária dos ali-
mentos requeridos pelos seus 
bicos esfomeados, voando repeti-

das vezes dezenas de quilómetros 
até ao local de caça. É bem possível 
que tanto desvelo possa estar na 
origem da conhecida ideia do bebé 
transportado de Paris no bico da 
cegonha. A educação clássica 
justificaria assim a vinda ao mun-
do dos recém-nascidos, e a ce -
gonha era um exemplo bem grande 
do amor paternal. Tão grande, que 
nunca abandona o ninho durante 
o período de incubação dos ovos, 
sendo então alimentada pelo 
macho, e alternando-se na vigi-
lância constante após o nascimen-

to dos filhotes. Tão grande, que 
num incêndio em Delft, uma ce -
gonha morreu num telhado em 
chamas, preferindo ficar no ninho 
a abandonar os filhos, incapazes 
de voar. Mas são também curio-
sos os carinhos que os filhos dis-
pensam aos pais, julgando-se na 
Antiguidade que esta ave alimen-
tava e tratava dos progenitores 
quando eram velhos, arrancando 
as próprias penas para os prote-
ger do frio. Na Grécia, existia 
mesmo a Lei da Cegonha (Lex Ci-
conia), segundo a qual os filhos 
eram obrigados a sustentar os pais 
na velhice, sendo fortemente 
punidos os faltosos. 

Desde sempre, portanto, e de 
uma maneira geral, todos se habi-
tuaram a reconhecer na cegonha 
qualidades dignas do maior apre-
ço. Mas são talvez os marroqui-
nos quem lhes dispensa mais 
ampla ternura, com o título assaz 
curioso de «Beflarey», que signifi-
c a a «filha do coxo», numa alusão 
ao seu hábito de descansar ergui-
da em cima de uma pata e com a 
outra recolhida entre as penas do 
ventre. Ave silenciosa, das pou-
c a s aves que não cantam nem 
gritam, apenas produz de vez em 
quando um ruído característico que 
lembra as castanholas e que se 
ouve a grande distância. A gente 
do povo diz então que «a cegonha 
está a pisar o alho». É, no entanto, 
a sua forma de dizer da sua pre-
sença, embora esta esteja cada 
vez mais ameaçada. Denominada 
«Ave do Ano» em toda a Europa 
em 1985, entre 1930 e 1984 o seu 
número baixou na RFA de cinco 
mil para 780 casais , em Espanha, 
de 18 mil em 1957 para 7 mil em 
1984 e, em Portugal, em meio 
século, as cegonhas ficaram re-
duzidas a um quinto das 7500 então 
existentes. Como causas , citem-
- s e o avanço da urbanização, a 
poluição dos cursos de água, a 
caça criminosa, e a destruição das 
zonas húmidas e dos seus ninhos. 

Registe-se, apesar de tudo e 
com certo agrado, que esta men-
sageira da felicidade, de bebé no 
bico, mãe extremosa, filha de coxo 
mas a ele dedicada, passou a ter, 
entre nós, mais uma história para 
contar. Com o recente processo 
judicial devido à destruição dos 
seus ninhos numa herdade de 
C o r u c h e , a c e g o n h a t o r n o u - s e um 
símbolo da just iça concedida às 
espécies em perigo de extinção. 
Que viva e volte em paz no dia de 
S . Brás. 

As cegonhas voltam regularmente aos seus ninhos, que aproveitam todos os anos, acrescentando-lhes novos troncos. Chegam 

a atingir um metro e meio de altura mas dai acabam por cair. 

1 
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Toyota - Caríos Sainz 

TEXTO: JOÃO SANTOS 

FOTOS: JOÃO J O R G E 

RALLYE DE PORTUGAL 

VINHO DO PORTO 

1991 

Veiga 

C omemorando os 24 Anos de 
existência, foi para a estrada 

aquela que juntamente com a 
Fórmula 1 constitui a prova mais 
importante do Calendário Auto-
mobilístico Nacional, o Rallye de 
Portugal Vinho do Porto, edição 
1991. 

Fazendo mais uma vez parte do 
Campeonato do Mundo de Mar-
c a s e de Pilotos, a edição deste 
ano, daquele que foi considerado 
durante vários anos como o me-
lhor Rallye do Mundo, contou com 
a presença dos melhores Pilotos 
da actualidade a nível mundial e 
nacional, assim como das melho-
res marcas, prometendo logo à 
partida um despique sensacional 
a todos os níveis. 

Mais uma vez toda a Imprensa 
mundial e nacional da especiali-
dade e não só, esteve presente em 
força, noticiando o modo como se 
desenrolou a prova, assim como 
as várias cadeias de Televisão que 
levaram consigo imagens sensa -
cionais da bela paisagem das e s -
tradas municipais e florestais da 
Zona Centro e Norte do País. É 
tradicionalmente a Região de Fafe 
uma zona fulcral do Rallye, tanto 
na componente desportiva como 
turística. Basta referir que a prova 
se desenrola nesta Região durante 
dois dias seguidos, fazendo com 
que ela se torne no ponto de atrac-
ção de milhares de pessoas, de-
sejosas de verem de perto as 
imagens de rara beleza que carros 



e pilotos proporcionaram nas Clas-
sificativas de Lameirinha, Veiga e 
tantas outras. 

Sabendo da importância que o 
Rallye tem para a Região, é pois 
com agrado que se constata o 
carinho com que a Câmara Muni-
cipal de Fafe trata a «sua» Prova, 
quer melhorando os a c e s s o s e os 
próprios troços de Classificação, 
quer colocando placas ao longo 
das estradas indicando o melhor 
caminho de acesso às Classif ica-
tivas. 

Contudo, como já vem sendo 
habitual, com uma Organização a 
todos os níveis impecável, toda a 
estrutura do Rallye praticamente 
não sofreu alteração em relação 
aos anos anteriores, apenas a Pri-
mavera tardou em chegar e a chuva 
teimou em acompanhar a Prova 
durante os quatro dias, tornando 
as condições de condução e a s -
sistências técnicas bastante difí-
ceis para todos os que participa-
vam e acompanhavam a edição 91 
do Rallye de Portugal. 

Com a Superclassificativa do 
Estádio Nacional às 15 horas do 
dia 5 de Março, o N° 1 Massimo 
Biasion, em Lancia seguido de 
Sainz, Allen, Delecour, Kankkunen, 
Shchwarz, Auriol, Mikkola, Bica e 
tantos outros, iniciavam a 1 a das 
quatro etapas da edição deste ano. 

Foram 38 provas de Classif ica-
ção nun total de 2.080 Km disputa-
dos ao segundo, dando origem a 
verdadeiros duelos de gigantes, 
primeiro entre Biasion e Auriol e 
depois quase até ao fim da prova, 

Pormenor Detail 

Apoio Support 

aquele que seria o maior despique 
dos últimos anos no nosso Rallye, 
entre Sainz e Auriol, Toyota e 
Lancia, com a Toyota a levar a 
melhor e a quebrar a tradicional 
hegemonia da Lancia na prova 
Portuguesa. 

E foi precisamente a presença 
do actual Campeão do Mundo, o 
espanhol Carlos Sainz que tornou 
a Romaria do Rallye numa autenti-
c a peregrinação dos nossos vizi-
nhos espanhóis que vitoriaram 
aquele que desafiou tudo e todos 
e que finalmente, ao fim de quatro 
presenças sem sucesso no nosso 
Rallye, «El Matador», conseguiu 
subir ao podium no lugar mais 
desejado: o 1 °. 

E foi mais uma vez na zona de 
Arganil que tudo se decidiu, com a 
chuva e o nevoeiro a tornarem 
ainda ma iS difiCeiS a S p a S S a g e n S Carlos Bica - Fernando Prata 

por Alqueva, Porto da Balsa e 
aquela «Super» descida para o 
Colmeal!... 

Foi com emoção que assisti-
mos ao forcing» de Auriol, mas em 
vão, pois «El Matador» Sainz ace-
lerava ainda mais para o Triunfo, 
acabando assim um dos mais 
bonitos duelos do Rallye de Portu-
gal. 

Com a consagração dos 28 «so-
breviventes» que conseguiram 
chegar aos Jardins do Casino do 
Estoril e com um Carlos Bica mais 
uma vez o melhor Piloto Nacional 
na 10 a posição da Geral, «El Mata-
dor» Sainz ganhava finalmente a 
Edição 91 do Rallye de Portugal 
Vinho do Porto. 
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C ommemora t ing 24 years of 
existence, the Port Wine Rally 

of Portugal , 1991 edi t ion, wh ich 
together wi th the Formula I races 
is the most important race in the 
National Au tomob i le Calendar, 
went on the road. 

Once again a part of the Wor ld 
Championship of Cars and Rally 
Drivers, th is year 's edi t ion, of the 
one wh ich for many years was 
considered the wor ld 's best Rally, 
counted on the presence of t o -
day 's best national and internatio-
nal dr ivers and cars, promis ing, 
right f rom the start, a sensational 
a l l - round chal lenge. 

Once again, all, the internat io-
nal and national special ized Press 
was present in full s t rength, repor-
t ing on the way the race unfo lded, 
while Television networks took with 
them sensational takes of the 
beauti ful landscape of the munic i -
pal and forests roads of the Cen-
tral and North Areas of the Coun-
try. The Region of Fafe is t radi t io-
nally a fulcral part of the Rally, on 
both spor t ing and tour ist c o m p o -
nents. One can refer to the fact 
that the race takes place in th is 
Region for two days running, tur-
ning it into a point of at t ract ion for 
thousands of people, want ing to 
see c lose up images of rare beauty 
prov ided by the cars and drivers in 
the Classifying Stages of Lamei-
r inha, Veiga and so many others. 
Knowing the impor tance the Rally 
has for the Region, it is a pleasure 
to verify the af fect ion wi th wh ich 
the Fafe Munic ipal Counci l t reats 
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«it's» Race, whether in the impro-
vement of the accesses and the 
actual Classif icat ion points or in 
the placing of signs along the roads 
indicat ing the best routes to the 
Classifying Stages. 

A l though, as usual, wi th an 
impeccable organizat ion at all 
levels, the whole structure of the 

Rally has suffered pract ical ly no 
alteration in relation to previous 
years, Spring arrived late and the 
rain insisted on accompany ing the 
Race for the four days, making 
condi t ions for dr iv ing and techn i -
cal assistance qui te di f f icul t for 
everyone who part ic ipated and 
accompan ied the 1991 edi t ion of 
the Rally of Portugal . 

With the Superclassi fy ing Stage 
of the National Stadium at 3.00 
p.m., on March 5th, the N° 1 , 
Mass imo Biasion, in Lancia, fo l lo-
wed by Sainz, Allen Delecour, 
Kankkunen, Schwarz, Auriol , Mik-
kola, Bica and so many others, 
started the f irst of the four stages 
in this year 's edi t ion. 

There were 38 Classif icat ion 
trials in a total of 2.080 Km d ispu-
ted to a second, giving place to 
actual duels among giants, f irst 
between Biasion and Auriol and 
later and a lmost until the end of 
the race, to that wh ich was the 
greatest duel of the past years of 
our Rally, between Sainz and A u -
riol, Toyota and Lancia, w i th the 
Toyota taking the lead and brea-
king the tradi t ional Lancia hege-
mony in the Portuguese race. 

And it was precisely the pre-
sence the actual Wor ld Champion, 
the Spaniard Carlos Sainz that 
t ransformed the rally's celebrat ion 
into and authent ic pi lgr image of 
our Spanish neighbours, who lou-
dly app lauded him, who had chal -
lenged everything and everyone 
and who finally, after four unsuc-
cessful part ic ipat ions in our Rally, 
«El Matador», managed to ascend 
to the pod ium in the most desired 
place, the 1 st. 

And once again it was in the 
Arganil area that all was dec ided, 
with rain and fog complicating even 
more the journey to Alqueva, Por-
to da Balsa and that «Super» des-
cend into Colmeal!. . . 

It was thri l l ing to wi tness the 
«forcing» of Aur io l , but in vain, 
because «El Matador» Sainz acce-
lerated even more the Tr iumph, 
thus ending one of the f inest duels 
in the Portuguese Rally. 

Wi th the acc lamat ion of the 28 
«survivors» who managed to reach 
Estoril Casino Gardens and wi th 
Carlos Bica once more the best 
National Driver f inishing 10th in 
the general posi t ion, «El Matador» 
Sainz finally won the 1991 edit ion 
of the Port Wine Rally of Portugal. 

Aboboreira 



NOVO ALFA 164 
V6 T U R B O 

O MOTOR 
DA HISTÓRIA 

É a d imensão e o poder da 
história ALFA ROMEO o que en-
cont ramos no novo ALFA 164 V6 
TURBO. A sua larga exper iência 
em motores (que sempre f izeram a 
glór ia da marca), o avul tado inves-
t imento neste programa e a série 
intensiva de testes e fectuados 
garantem o sucesso da nova 
motor ização de 6 ci l indros em V e 
turbo compressor . 

Os resul tados foram de facto 
surpreendentes, senão mesmo ge-
niais. Trata-se de um motor de 2 
l i tros (mais concre tamente 1996 
cc) c o m per formances que di f ic i l -
mente se encontra nas categor ias 
de 3 l itros. Desenvolve 210 Cc às 
6000 rpm, possui o s is tema «over-
boost», para passar rapidamente 
dos 29 para os 30,6 Kgm/DIN, a 
sua veloc idade máx ima ul trapas-
sa os 240Km/h e a acelaração dos 
0 aos 100 Km/h é feita em apenas 
7,7 segundos. Tudo isto coman-
dado por um sistema de gestão 

electrónica cr iada pela comb ina-
ção de do is outros s istemas de 
contro lo por microch ip : o Bosch 
Motronic ML 4 . 1 , que actua funda-
mental mente sobre a ignição d ig i -
tal e na in jecção mult ipoint , e o 
Bosch EZK, que contro la o «turbo-
bopst ing». 

É assim que, tão confortável 
como si lenciosamente, se conduz 
este ALFA 164 de 6 ci l indros. O 
poder e a competênc ia de um ex-
traordinár io motor num veículo de 
l inhas s imples e apuradas. Quem 
o vê não dir ia o que está por den-
t ro, ou seja, d ist ingue-se sem dar 
nas vistas. E dist ingue, de fac to , 
quem o conduz. 

NOVO ALFA 164 
2 .0 -TWIN SPARK: 
DISTINÇÃO 
NOTÁVEL 

Um dos dist intos e notáveis au-
tomóveis da gama ALFA 164: 2.0 
TWIN SPARK. Vejamos em que se 
dist ingue; começando pelo equ i -
pamento de série: d i recção assis-
t ida progressiva, jantes de l iga 
ligeira, v idros eléctr icos, fecho 
central izado de portas e retroviso-
res eléctr icos. O suf iciente para 
chamar a atenção do mais exi -
gente dos condutores. Agora, 
entremos no motor do ALFA 164 
2.0 TWIN SPARK. 2 l i tros de ci l in-
drada, 148 Cv DIN de potência 
máx ima às 5800 rotações por 
minuto, 210 Km/h de ve loc idade 
máxima e uma aceleração de 9,2 
segundos dos 0 aos 100 Km/h . É 
de ficar agarrado ao volante e à 
cadeira! S implesmente notável se 
ainda acrescentarmos a tudo isto 
o belo e inconfundível t raço de 
Pininfarina. Não dá para disfarçar, 
quem conduz um ALFA ROMEO 
2.0 T W I N SPARK, dist ingue-se e 
faz-se notar. 
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DO CORPO ANIMADO-I 

José Guedes Freire 
Prof. Ed. Física 
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Q uem, numa gravura, não faz a 
imediata dist inção entre um 

homem e um rato, entre uma m u -
lher e uma serpente? Há uma for-
ma delineativa, essencialmente de 
contornos, que uma cr iança faci l -
mente desenhará, pr imeiro numa 
d imensão e logo em duas. De 
qualquer modo o percurso segui -
do pelo lápis não será o mesmo 
que a grafi te ter ia percorr ido caso 
o pedido se referisse a um outro 
qualquer animal. E estaríamos 
perante um reconhecimento, ele-
mentar, é cer to, mas conc ludente 
e ident i f icat ivo. O perfi l ou si lhueta 
ant ropomórf ica é de facto única e 
não tem similares ou equivalentes 
que nos i ludam. Ao sair da folha de 
papel e das duas d imensões, os 
con to rnos ou se to rnam ho-
lográfr icos ou adqui rem cons is-
tência e substânc ia c o m o se na 
estatuária t ivéssemos penetrado. 
A inda não teríamos de facto che-
gado ao Homem - nem a fo rma 
nem o corpo bastam para atingir a 
sua condição mesmo que de um 
ser em cr iogenia se tratasse. O 
complemento fundamenta l surge 
com o sopro de v ida que anima a 
fo rma e o corpo resultantes da 
concent ração específ ica e deter-
minada da matéria. E com o sopro 
de v ida tudo muda, passando-se 
das três meras d imensões para 
uma d imensão holísta e cos -
mológica, onde a cond ição huma-
na se si tua e se vê ul t rapassada. 
Para os comuns senso e sent idos, 
e num léxico s impl ista, a v ida será 
um sinónimo de mov imento. Uma 
pedra não terá v ida porque, apa-
rentemente, não apresenta nem 
t rop ismos, nem ta t ismos, nem 
qualquer outra mani festação que 
com ela esteja relacionada. Avan-
çando numa escala gradat iva, a 

exponência da vida surge nos seres 
de maior capac idade cinét ica, à 
frente dos quais se encontra aquele 
que possui a mão cujo polegar 
tem a facu ldade de se opôr aos 
outros dedos. Funcionalmente o 
concei to de v ida/mov imento não 
se altera. Sobrevem a morte quan-
do no coração pára o movimento 
sistól ico, quando a vent i lação 
pulmonar cessa e, com maiores 
ou menores consequências ime-
diatas, assim é a lei geral orgâni-
ca. Ao nível das c i rcunvoluções 
cort icais, ao nível c inestésico, em 
qualquer que seja o nível, o binómio 
ou relação estará sempre presente, 
a v ida nada tem de estát ico por 
maior que seja a inércia em que 
possa parecer estar mergulhada. 

A necessidade do bom funcio-
namento de todas as partes do 
conjunto, é desnecessár io sal ien-
tar. É vital que tudo o que tem no 
corpo humano uma tarefa a c u m -
prir (e nada não a tem) seja objecto 
de exercício. O que quer que deixe 
de prestar cont r ibuto entra em 
estado pato lógico, a não ser que, 
por adaptação da espécie, entre 
em estado degenerat ivo com 
provável inf luência ao nível dos 
genes (quanto não se alteraram os 
maxi lares desde o aparecimento 
do al imento cozinhado!?). Mas a 
evolução milenar do Homem le-
vou-o da savana, f loresta e gruta à 
pol t rona do automóvel e do c o m -
putador, da caça e da fuga à pre-
dação ao supermercado e somente 
à fuga ao f isco. Toda a capac i -
dade física e engenho concomi -
tante, que impl icavam a sua so-
brevivência, deixaram de ser es-
senciais. Primeiro, com a agr icul-
tura e cr iação de gado, desapare-
ceram a marcha e a corr ida de 
p is tagem e perseguição, o ata-



que, o confronto, a defesa da pre-
sa e o seu arrasto. Depois, com a 
industr ial ização desapareceram o 
esforço físico do desbravamento 
da terra, da lavragem, rega e co -
lheita, o da condução e pro tecção 
do gado. Por ú l t imo, c o m a robot i -
zação, as sobreviventes habi l ida-
des manuais foram-se min imizan-
do ou perdendo (que é dos arte-
sãos, classe mais at ingida e mais 
lamentada de se perder?). E, não 
t ivessem sido as guerras primeiro 
e o despor to depois , já há mui to 
que degenerescências anatómicas 
e f is io lógicas importantes ter iam 

t ido lugar, com especial inc idên-
cia mio lóg ica e metaból ica, nos 
s istemas mecânicos, produtores 
e reposi tores de uma energia para 
um esforço que não mais seria 
preciso fazer. Perde-se a massa e 
ganha-se altura no Homem da 
actual idade. Há al terações mor-
fo lógicas evidentes c o m o o es-
t re i tamento da c intura pélv ica da 
mulher (de onde a moda unissexo) 
dev ido a factores sociais de inten-
sa sol ic i tação adaptat iva - a liber-
tação da mulher, a igualdade de 
direi tos, prob lemas económicos e 
de espaço, associados a um menor 

r isco de morta l idade, que impl i -
cam a não procr iação ou a pro-
cr iação mínima. 

As qual idades físicas viradas 
para a força, veloc idade, resistên-
c ia e luta estão em declínio, sobre-
tudo ao nível da raça branca, a 
mais longeva e pressionada neste 
processo de evolução social e 
técnica. Deveremos desist ir de-
las? Obviamente não! Mesmo que 
se acentue essa tendência, o bom 
movimento terá sempre de existir, 
pois é cond ição de v ida, é da 
cond ição humana - é a própr ia 
Vida! 
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THE MOVING BODY 

W ho, f rom an i l lustrat ion, does 
not dist inguish the outs tan-

ding difference between a man and 
a mouse, between a woman and a 
snake? It is a f igure, essential ly 
made up of contours, that a chi ld 
can draw easily, f irst in one d imen-
sion and then in two . Anyhow, the 
line made by the penci l wou ld not 
be the same if the request referred 
to any other animal. And one would 
be in the presence of an elementa-
ry but also conclusive recogni t ion. 
The profi le or anthropomorphica l 
si lhouette is in fact unique and has 
no l ikenesses or equivalents lea-
ding us into error. Leaving the sheet 
of paper and t w o dimensional 
contours these either become 
holographic or acquire physical 
d imension, as in the domain of 
statuary sculpture. Yet one wou ld 
not recognize man, for neither body 
or shape are suff ic ient to reach his 
condi t ion, even if one considered 
a cr iogenised body. The essential 
complement comes with the breath 
of life wh ich animates body and 
shape in consequence of a spec i -
fic concentration of substance. And 
wi th th is breath of life everything 
changes, passing f rom these three 
mere dimensions to an holistic and 
cosmological dimension, where the 
human condi t ion is s i tuated and 
exceeded. 

For common sense, and in s im-
ple language, life is a synonym of 
movement . A stone doesn' t have 
life because apparent ly it doesn ' t 
have the abil i ty to be af fected or 
develop under the inf luence of an 
exterior fact , nor any other mani -
festat ion related to it. Progressing 
on a gradual scale, the most per-
fect representations of life are those 
beings wi th an advanced moving 
capaci ty. Leading this large group 
is the one who possesses a hand 
in wh ich the t humb has the capac i -
ty to oppose the other f ingers. 
Functional ly the concept l i fe /mo-
vement doesn ' t alter. Death oc-
curs when both heart and lungs 
cease their act ivi ty. Wi th larger or 
smaller immediate consequences, 
t h i s is t he gene ra l o r g a n i c 
law.Considering the cortex c i rcum-
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val lat ions and the sensat ions pre-
ceding any movement , the rela-
t ion l i fe/movement wil l a lways be 
present. Life has nothing of stat ic 
a l though somet imes appears so. 

It is not necessary to point out 
the need for good funct ion ing of all 
parts in the human assemblage. It 
is vital that everything that has a 
task to perform in the human body 

be the object of exercise. Whate-
ver ceases to contr ibute becomes 
pathological unless, d u e t o human 
adaptat ion, it becomes degenera-
ted , probably inf luencing genes 
(take for instance the t ransforma-
t ion of the maxi l la since the appea-
rence of cooked food) . But man's 
mil lenary evolut ion took him f rom 
savannah, forest and cave to the 
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car and compute r seat, f rom hun-
t ing and avoid ing being hunted to 
suppermarket and avoiding taxes. 
All physical capabi l i ty and propor-
t ional ski l l , necessary to his surv i -
val , ceased to be essential . First, 
w i th agricul ture and cat t le rearing, 
walk ing, swi f t running, persecu-
t ion and at tack, confrontat ion and 
defence of the catch d isappeared. 
Then, wi th industr ial izat ion, the 
physical ef fort in land clearance, 
t i l lage, irr igat ion, harvest ing, lea-
d ing and protect ing the catt le also 
d isappeared. At last, w i th robo-
t ics , the last manual skil ls d imin is-
hed or d isappeared (what has 
happened to the most affected and 
lamented class, the craf tsmen?). If 
there hadn' t been wars f irst, and 
then spor ts , important amatomic 
and phisiological degenerat ions 
wou ld have appeared long ago, 
especial ly at the muscle and me-
tabol ic levels, in the mechanical 
systems, producers and re-esta-
bl ishers of an energy for an effort 
no longer needed. Present man 
loses vo lume and gains height. 
There are outs tanding morpho lo -
gical changes such as the narro-
wing of a woman ' s pelvis (the rea-
son for unisex fashion) due to social 
fac ts of intense adaptat ion -
women ' s emancipat ion, equal i ty 
of r ights, economic and demogra-
phical prob lems associated wi th a 
lower risk of mortal i ty, wh ich im-
pl icates no procreat ion or minimal 
procreat ion. 

Phys ica l qua l i t ies such as 
s t rength, speed, endurance and 
struggle are in decl ine, especial ly 
in the whi te race, the most long-
lived and pressured race in th is 
process of social and technical 
evolut ion. Must we give them up? 
Of course not! Even if this tenden-
cy is emphasized, the good move-
ment must a lways exist, because 
it is l i fe's cond i t ion , the human 
condi t ion - life itself! 

José Guedes Freire 
Physical Ed. Teatcher 
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Este foi o rendimento líquido que 
conseguimos para si em 1990. 

CONHECE FORMA MAIS RENTÁVEL 
DE ASSEGURAR AS SUAS ECONOMIAS? 

... ENTÃO, NÃO PERCA MAIS DINHEIRO, 
INFORME-SE SOBRE OS SEGUROS DE 

POUPANÇA / INVESTIMENTO ABEILLE VIE 

Abei e vie 
O Futuro é Seguro 

v 
G R O U P E 

V1CTOIRE 

Para receber i n f o rmação de ta lhada sobre os seguros de p o u p a n ç a / i n v e s t i m e n t o 
ABEILLE VIE, preencha este ca r tão e env ie-o para: 

ABEILLE VIE - AGÊNCIA GERAL DE PORTUGAL 
C A M P O GRANDE, 2 8 - 1 0 . ° 
1 7 0 0 LISBOA 

S I M ! Pretendo saber c o m o poupar e invest i r c o m maior rend imen to e segurança . 

Nome 

Morada 

Cód igo Postal Cidade País 
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Ter dinheiro não é, 
só por si , 

condição de felicidade. 
Mas lá que é uma ajuda... 

Q uem tem algum capi tal pre-
tende tirar dele o maior rendi-

mento; quem não tem, procura as 
melhores formas de o const i tuir . 

Qualquer que seja o object ivo 
do invest imento, é c o m u m a preo-
cupação sobre a escolha da me-
lhor alternativa. 

Desde há mui to vocac ionadas 
para uma gestão cu idadosa e ef i -
c iente dos capitais que lhe estão 
conf iados, as companh ias de 
seguros tornaram-se bons al iados 
dos pequenos invest idores. 

O aparec imento dos chamados 
«seguros de capital ização» cr iou 
uma nova alternativa de invest i -
mento, part icularmente segura e 
rentável. 

Estes seguros func ionam com 
base em «contas» que são agre-
gadas a um «Fundo Autónomo», 
isto é, um fundo que recolhe todas 
as entregas individuais dos inves-
t idores e que as apl ica no merca-
do f inanceiro. 

Desta forma consegue-se uma 
remuneração dos capi ta is supe-
rior aquela que um part icular iso-
lado obter ia. 

Sendo cer to que os seguros de 
capi ta l ização são das melhores 
alternativas aos t radic ionais ins-
t rumentos de poupança, devem-
se, no entanto tomar a lgumas 
precauções ao escolher uma das 
diversas opções actualmente exis-
tentes. 

Existem algumas características 
que são úteis na aval iação da 
qualidade do investimento, nomea-
damente o t ipo de contrato, os 
encargos, a l iquidez e a taxa de 
remuneração. 

Relat ivamente ao t ipo de c o n -
t r a t o c o l o c a m - s e d i v e r s a s 
hipóteses: cont ratos «mistos» e 
cont ra tos de pura capi tal ização, 
cont ra tos de entregas f ixas e 
cont ra tos de entregas livres, etc. 

Os contratos «mistos» não são 
os mais aconselháveis. Nestes, ao 

pagar o seu prémio, uma parte da 
sua entrega vai cobr i r o r isco de 
morte e apenas o remanescente 
se dest ina a ser capi ta l izado. Com 
o decorrer dos anos, os custos de 
cober tura da componente «risco» 
vão sendo cada vez mais eleva-
dos , sendo menor a «fatia» dest i -
nada à capi tal ização. 

Os cont ra tos de pura capital iza-
ção são bastante mais interessan-
tes: os montantes entregues à 
seguradora dest inam-se a ser 
invest idos, o que resulta numa 
rentabi l idade mais elevada. 

Também é preferível um cont ra-
to que garante l iberdade de entre-
gas a um que determine, à part ida, 
os montantes a investir e a sua 
regular idade. 

Por tudo isto deverá optar por 
um seguro que lhe deixe a liber-
dade de investir quanto e quando 
quiser e que lhe proporc ione o 
maior rendimento. 

Naturalmente estes produtos de 
poupança e capitalização prevêem 
a existência de encargos, isto é, a 
existência de um determinado 
montante supor tado pelo invest i -
dor, que pagará as despesas ine-
rentes aos produtos. Há encargos 
de aquis ição (cobrados «à cabe-
ça» do contrato) e encargos de 
gestão (cobrados durante a v ida 
do contrato). 

Suger imos- lhe que opte pelos 
cont ratos cujos encargos de aqu i -
s ição rondem os 5 % sobre cada 
prémio e que não apresentem 
encargos de gestão dos capi ta is. 
Só assim poderá ter uma apl ica-
ção efect ivamente rentável, que 
não seja deprec iada pela vorac i -
dade dos encargos de aquis ição e 
de gestão.. . 

A l iquidez, característ ica não 
c o m u m a todas as alternativas, é 
um importante factor a ponderar 
no momento da sua escolha. 

Normalmente os seguros de 
capitalização apresentam algumas 

limitações quanto ao momento em 
que é possível resgatar os capitais 
invest idos. Apesar de se tratar de 
apl icações a médio e longo prazo, 
e por isso susceptíveis de a lgum 
período de imobi l ização, a opção 
deverá ser para as so luções que 
permitam recuperar o capital a todo 
o tempo . 

As taxas de remuneração atr i -
buídas são outro dos factores que 
merece part icular cu idado. 

Importa desde logo saber se as 
taxas de revalorização anuncia-
das pelas seguradoras são l iqui-
das ou brutas, isto é, se o valor 
anunciado incide imediatamente 
sobre o saldo da con ta no momen-
to do pagamento do rendimento, 
ou se sobre aquele valor incide 
a lgum encargo adic ional . 

É a inda de salientar que a reva-
lorização pode ser encarada como 
uma entrega (e neste caso f ica 
sujeita a encargos) ou integrar o 
saldo da con ta imediatamente 
(solução mais favorável ao invest i-
dor). 

Na análise da taxa de rentabi l i -
dade convém não esquecer o 
montante dos encargos de aquis i -
ção (e de gestão quando existem) 
de cada contrato. Se no início do 
seu cont ra io se verif icar uma 
penal ização elevada, como c o n -
sequência dos encargos inic'ais, 
as taxas de revalorização, por 
mui to boas que sejam nunca che-
garão a dar à sua apl icação a ren-
tabi l idade por si desejada. 

Por tudo isto, não podemos 
deixar de lhe fazer uma úl t ima 
sugestão. 

Antes de se decidir por qua l -
quer opção, sol ic i te às segurado-
ras s imulações baseadas nos 
mesmos parâmetros, de modo a 
poder comparar. Só assim lhe será 
possível f icar na posse de todos 
os e lementos que lhe permit i rão 
tomar uma decisão consc iente e 
acertada. 
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O C C E A N 

TEXTO: Luis A lbuquerque 
ILUSTRAÇÕES: José Brito 

M A R E 

OS TEXTOS REFERENTES 
ÀS VIAGENS DE DESCOBRIMENTO 

O s escr i tos náut icos do século 
XVI (e de um, pelo menos, 

existe uma versão quatrocent ista) 
têm sido modernamente classi f i -
cados em guias náut icos, roteiros, 
diár ios de bordo, relações de via-
gens e l ivros de marinharia. São, 
por tanto, c inco des ignações que 
parecem cobr i r todos os géneros; 
t rata-se, con tudo, de uma classi f i -
cação moderna e algo art i f ic iosa, 
sendo por vezes difícil incluir nela 
um determinado texto; por exem-
plo: há diár ios de bordo que se as-
semelham a roteiros e outros que 
se aprox imam de relações de via-
gem. 

Daqui tem resultado que mui tos 
dos histor iadores não concordam 
c o m a classi f icação, ou d issentem 
acerca dos escr i tos que devem 
caber em cada um dos c inco g ru -
pos que contempla; outros vão, 
até, mais longe, e perguntam, se 
em dada rúbr ica poderá entrar 
a lgum escr i to! Por tudo isto pa-
rece-nos opor tuno dizer aqui mais 
uma vez (temo-lo fei to em diver-
sas ocasiões) o que entendemos 
por cada um dos c inco géneros de 
tex tos náut icos. 

A respeito dos guias náut icos 
e dos l ivros de marinharia não 
há di f icu ldades. Comecemos por 
eles. 

Os guias l imi tam-se a fornecer 
in formações, dados e regimentos 
(conjuntos de regras) a apl icar na 
navegação renovada durante o 
século XV; estão neste caso: regi-
mentos para determinação da lat i-
tude por observações das alturas 
meridianas da Estrela Polar, do 
Sol, eventualmente também da 
chamada Estrela do Pé do Cruzei-
ro do Sul ou ainda de outras estre-
las fáceis de reconhecer (este 
úl t imo só aparece em tex tos tar-
dios, e não é frequente); o chama-
do regimento das léguas; ocas io-
nalmente as regras para o conhe-
c imento da hora nocturna a partir 
da observação da Ursa Menor; por 
vezes regras para se saber a 
«idade« da lua (e, a partir dela as 
horas das marés) e para se sabe-
rem fixar as datas das festas 
móveis da Igreja em cada ano, 
tábuas com decl inações solares 
para um ano ou para um quadr ié-
nio; e um texto mais ou menos 
extenso com informações cos -

mográf icas elementares, subst i -
tuídas em alguns casos pela t ra-
dução de uma parte ou de todo o 
Tratado da Esfera de João de 
Sacrobosco, autor inglês do sécu-
lo XIII, que usou esse nome lat ini-
zado (chamava-se John Holly-
wood) ; esta úl t ima c i rcunstância 
ver i f ica-se nos pr imeiros guias 
náuticos impressos em português, 
pioneiros em todo o mundo, edi ta-
dos cerca de 1509 e de 1519, 
chamados respect ivamente de 
Munique e de Évora, porque o único 
exemplar existente de cada uma 
das edições existe nas bibl iotecas 
daquelas c idades; veri f ica-se o 
mesmo no Tratado da Esfera de 
Pedro Nunes (1537), que não pode 
deixar de ser incluído nesta classe 
de tex tos, embora o autor lhe 
anexasse dois pequenos escr i tos, 
sobre a navegação e a cartograf ia, 
que não têm répl icas nos outros 
tex tos do grupo. Esses escr i tos 
tes temunham o salto de uma arte 
de navegar para uma técnica. 

Os livros de marinharia são com-
pi lações em que se reuniram to -
dos ou diversos dos escr i tos dos 
guias, a par de roteiros, diários ou 
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resumos de diários de bordo, e 
várias regras para a navegação, 
estas por vezes de duv idosa 
ef icácia. Trata-se de cadernos 
organizados por qualquer homem 
l igado à náutica, mui to provavel-
mente por seus sucessivos pos-
suidores, que iam acrescentando 
novas informações às que já v i -
nham no escr i to original ou na 
cóp ia que obt iveram. São, natu-
ralmente, anónimos, mas a sua 
autor ia é em geral atr ibuída a um 
pi loto cujo nome vem indicado no 
contexto, nomeadamente João de 
Lisboa, Manuel Alvares, Bernardo 
Fernandes e Gaspar Moreira. O de 
João de Lisboa, pr imeiro a ser 
impresso já no presente século 
(em 1904) con tém o importante 
«tratado da agulha de marear», 
atr ibuído àquele pi loto da carreira 
da India e datado de 1514; embora 
se conheçam escr i tos anteriores 
sobre o magnet ismo terrestre, o 
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pequeno t ratado de João de Lis-
boa é o mais ant igo que se ocupa 
da bússola náutica, expondo um 
processo para medir a decl inação 
magnét ica; a t ranscr ição do t rata-
do naquele livro de marinharia está 
incompleta e tem lapsos, mas com 
muita probabi l idade é possível 
completar e corr igir o tex to por 
comparação com cópias, t ambém 
fragmentárias, cont idas em outros 
manuscr i tos. 

Quanto aos roteiros, considera-
mo- los c o m o herdeiros d i rectos 
dos Portolanos medievais, e de 
maneira indirecta e mais longin-
quamente dos périplos da Ant i -
guidade. Quer dizer: como esses 
seus antepassados, qualquer ro-
teiro descreve uma determinada 
viagem marítima, recorrendo a uma 
l inguagem mui to s imples e direc-
ta, registando-se nele tudo o que 
se considera fundamental para a 
repetir com êxito; neste sent ido, 
por via de regra, qualquer roteiro 
indica a distância entre do is luga-
res de escala (distância est imada, 
evidentemente), os rumos a se-
guir, certas part icular idades avis-
tadas no mar ou no ar (a côr das 
águas, peixes ou algas ou aves 
que se avistavam, bem como mais 
tarde a lgumas decl inações da 
bússola) e t ambém as chamadas 
«conhecenças» ou sinais ident i f i -
cadores da terra avistada (grupos 
de árvores, cor da terra, etc.). 

O roteiro é quase sempre obra 
sucessivamente revista a partir de 
uma primeira versão, em geral 
imperfei ta; em parte de século XVI 
aparece muitas vezes anónima; 
mais tarde, porque se reconheceu 
que os roteiros existentes eram 
defei tuosos, foi des ignado, por 
escolha real ou de quem interpre-
tava a vontade do rei, um pi loto de 
renome para emendar ou escrever 
de raiz um dado roteiro; é o caso 
de Gaspar Ferreira Reimão para a 
carreira da lndia(este roteiro foi 
publ icado em 1611). 

No início do século XVII, os 
cosmógrafos-mores, além de te-
rem a seu cargo o exame das 
capac idades dos candidatos a 
pi lotos, de car tógrafos e os cons-
t rutores de aparelhos náut icos, 
porventura passaram também a 
ter a responsabi l idade de comp i -
lar guias náut icos e roteiros para 
as várias linhas de navegação 
portuguesa. João Bapt is ta L a v a -
nha publicou o primeiro guia (1595); 
os roteiros aparecem com Manuel 
de Figueiredo (edições em 1608, 
1614 e 1625, esta póstuma), se-
guindo-se- lhe António de Mariz 

Carneiro (que cop iou Ferreira Rei-
mão), Luís Serrão Pimentel (em 
1673, mas não foi publ icado), e 
Manuel Pimentel , f i lho do anterior 
(primeira edição, supostamente a 
partir de manuscr i tos de seu pai, 
em 1699; nova edição, mais c o m -
pleta, já em 1712). É evidente que 
os cosmógra fos-mores não eram 
to ta lmen te responsáve is pe la 
qual idade dos roteiros por si pu -
bl icados. Nenhum deles t inha 
exper iência do mar, o que lhes 
valeu por vezes severas crít icas 
dos marinheiros; por isso reuniam 
os seus textos roteirísticos de entre 
os que corr iam avulsos, e decer to 
os submeter iam a revisões c o m -
parando variantes diversas e con -
correntes que se referiam à mes-
ma v iagem; terão consul tado em 
alguns casos pi lotos t idos por 
hábeis; procuravam, ass im, che-
gar à versão mais correcta possível. 

Vale a pena dizer que o conjunto 
dos roteiros por tugueses dos 
séculos XV e XVII é cer tamente um 
dos mais importantes se não o 
mais importante legado da náutica 
por tuguesa do tempo dos Desco-
br imentos. Não existe qualquer 
estudo apro fundado desse «cor-
po roteiríst ico», mas quando ele 
for fe i to, ver i f icar-se-à o inegável 
valor desses tex tos para a nave-
gação, e c o m o em mui tos aspec-
tos do pormenor foram precurso-
res. 

É opor tuno abrir aqui um parên-
tese para dizer uma palavra acer-
ca dos chamados «roteiros» de D. 
João de Castro, de que se conhe-
cem três. Roteiro de Lisboa a Goa 
(1538), Primeiro Roteiro da Costa 
da India (1540) e Roteiro do Mar 
Roxo (1541); terá escr i to um quar-
to (Segundo Roteiro da Costa da 
India), que se pode considerar 
perd ido, 

Na nomenclatura por nós adop-
tada, estes l ivros não são roteiros; 
são antes relações de viagens, com 
mui tos comentár ios de carácter 
técn ico. Há que apontar uma par-
t icular idade signif icat iva desses 
escr i tos sobretudo nos de 1540 e 
1541, que Castro fez acompanhar 
de desenhos para completar as 
suas descr ições hidrográf icas de 
portos, baías, etc. No século XVII 
alguns car tógrafos, e moneada-
mente Teixeira Albemaz, seguiram-
Ihe o exemplo, em que foi p ionei-
ro. 

Nos diár ios de bordo descreve-
-se dia-a-dia a v iagem, com as ob -
servações de carácter náutico que 
o autor (certamente o pi loto do na-
vio) ia fazendo para orientar a 



Vale a pena dizer que o 
conjunto dos roteiros portu-
gueses dos séculos XV e XVI é 
certamente um dos mais im-
portantes, se não o mais 
importante legado da náutica 
portuguesa do tempo dos Des-
cobrimentos, 

navegação: os rumos seguidos, a 
d i recção e a força dos ventos 
(designados de um modo qual i ta-
t ivo e apenas aprox imado: vento 
galerno, bonança, ca lma, for te, 
teso, etc.), a anotação de even-
tuais correntes (explicativas de um 
possível «abat imento do navio»), a 
lat i tude do ponto ocupado (quan-
do era obt ida) e as aves bem como 
os animais marinhos avistados. É 
mui to raro, em escr i tos deste 
género, o autor registar qualquer 
ocorrência ver i f icada a bordo d u -
rante o dia e a noi te a que o t recho 
se refere. Por exemplo: no caso do 
diário da nau «Rainha», na sua 
v iagem para a India em 1558, 
apenas encont ramos a alusão à 
morte de dois adolescentes e de 
um jovem que caíram ao mar. 

Em contrapar t ida, as relações 
de viagens ocupam-se em es-
cassíssima medida de pormeno-
res náut icos, e às vezes nem os 
referem; mas aludem com frequên-
cia à vista de terras e i lhas, mas 
nunca sob a perspect iva de co -
nhecenças com que tais vistas são 
consideradas nos diár ios ou rotei-
ros. Para além disso, anotam os 
poucos acontecimentos dignos de 
a lgum realce numa v iagem enfa-
donha; a de Lisboa a Goa consu-
mia seis ou mais meses 

Fogem a esta forma de narrat i-
va, um pouco em t o m de modorra, 
a relação atr ibuída a Álvaro Velho 
e referente à pr imeira v iagem de 
Vasco da Gama à India (1497-1499), 
a mais lacónica de Hans Muyr 
(1505) e poucas mais; mas t am-
bém é verdade que a navegação 
relatada por Velho foi uma v iagem 
em grande parte nova, e repleta de 

peripécias, normalmente em re-
sul tado dos desentendimentos 
entre Gama e os potentados dos 
lugares em que fez escala, ou as 
resultantes de conversas e des-
conversas que o mesmo capi tão-
-mor teve com o rei de Calecut e 
os seus ául icos mais chegados. 
Se compararmos esta relação com 
a já referida e bem mais breve de 
Hans Muyr, alusiva à v iagem do 
vice-rei D. Francisco de Almeida 
de Lisboa a Goa, f ica-se c o m a 
suspei ta que, na sua r iqueza e 
color ido, o escr i to atr ibuído a 
Álvaro Velho deve ser uma excep-
ção o que é exacto. 

Não fa l tam nas relações de via-
gens as anotações de provas de 
crença rel igiosa, alusões a encon-
t ros de naus em derrotas cruza-
das, referências a conversas t ro-
cadas entre capi tães de di feren-
tes navios, pequenas descr ições 
de ilhas ou terras vis i tadas, dec i -
sões de capi tães-mores das ar-
madas ou notícia dos conselhos 
que ele reuniu com outros cap i -
tães ou com pi lotos, etc. 

Esta c lassi f icação, estabeleci -
da a c inco séculos de distância da 
redacção dos tex tos náut icos das 
viagens dos Descobrimentos, para 
faci l i tar aos histor iadores o seu 
estudo comparat ivo, não pode ser 
entendida, c o m o se disse, com 
muita r igidez: embora na maioria 
dos casos os manuscr i tos ou 
impressos de que d ispomos pos-
sam, sem hesi tações ser integra-
dos num dos grupos propostos , 
em alguns poucos casos ofere-
c e m - n o s j us t i f i cadas dúv idas 
quanto à designação mais apro-
pr iada para o escr i to: está neste 
caso o chamado Diário da Nave
gação que Pero Lopes de Sousa 

fez da expedição ao Brasil , em 
que acompanhou o i rmão, o co -
mandante da armada Martim Afon-
so de Sousa, em 1531-1533. O 
texto é fundamenta lmente um 
diário de bordo mas há nele enxer-
tos com notícias de ataques con -
tra navios de franceses, que pro-
curavam estabelecer-se no Brasil , 
ou de surt idas mais ou menos 
extensas em terra. Acções que, 
afinal, começaram a assegurar a 
ocupação daquele vasto terr i tór io 
pelos por tugueses. 

É claro que estas di f iculdades 
seriam de esperar; os pi lotos e os 
navegadores que escreveram 
esses textos não podiam ter, como 
é evidente, qualquer preocupação 
c o m os histor iadores que, séculos 
depois , desejar iam dar um rótulo 
aos seus t rabalhos; nem sequer 
pod iam adivinhar que eles se es-
forçassem para espartilhar os seus 
escr i tos em c inco possib i l idades 
de classif icação.. . 

Apesar de tudo , l igados às rea-
l idades e não a especulações 
imaginat ivas, só mui to raras vezes 
saíram dos grupos determinados 
pelos casos que de ixámos def in i -
dos! 
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THE 

REFERING 

TO THE 

DISCOVERY 

VOYAGES 

Text: Luis A lbuquerque 
I l lustrations: José Brito 

T he 16th century 's nautical wr i -
t ings (and at least f rom one 

there exists a quat t rocent is t ver-
sion) have been modernly c lassi-
f ied in nautical gu ide books, sai -
ling direct ions, ship 's log books, 
voyage reports and books of sea-
manship. Therefore f ive designa-
t ions wh ich appear to cover all the 
subjects; but it is really a modern 
classi f icat ion and somewhat art i -
f ic ial , being at t ime dif f icul t to in-
c lude a certain text ; for instance: 
there are ship 's log books that 
appear to be sail ing d i rect ions and 
others which are nearer to voyage 
reports. 

This is the reasons why many 
historians are in disagreement with 
the classi f icat ion f inding it di f f icul t 
to agree on which heading each 
group should come under, others 
go further, and ask themselves into 
wh ich art icle cou ld they put some 
of the wr i t ing. Thus it seems ap-
propriate that we should once again 
repeat what we have so of ten said, 
that is our interpretat ion of each of 
the f ive types of nautical texts . 

Nautical guides and books on 
seamanship have shown no di f f i -
cul t ies: we shall begin wi th these. 

Guide books are merely infor-
mative, givin us navigat ion data 
and regulat ions that were appl ied 
in the renewed navigat ion dur ing 
the 15th century; in this case regu-
lat ions to determine the lat i tude by 
observ ing the meridian alt i tude of 

the polaris, the sun and eventual ly 
also the alpha star f rom the sou-
thern cross or even other easily 
recognised stars (the latter only 
appears in later texts and not f re-
quent ly; the so cal led regulat ions 
of the league ocasionaly used to 
determine the hour of the night 
coming f rom observ ing the Ursa 
Minor ;somet imes rules to f ind out 
the «age» of the moon (and f rom 
this the t ime of the t ides) and to 
establ ish the dates for movable 
feasts and church fest ivals; tables 
wi th solar decl inat ions for a one or 
four year per iod; and a more or 
less extensive text wi th e lementa-
ry cosmograph ic informat ion, in 
some cases subst i tu ted by a part 
or the whole of the Tratado da 
Esfera-treaty of the spherewri t ten 
by the bri t ish author John Holly-
w o o d under the name of João 
Sacrobosco thus giving it a latin 
touch ; th is is verif ied in the f irst 
nautical guides pr inted in Por tu-
guese, wor ld pioneers, publ ished 
round about 1509 and 1519, res-
pect ively cal led Munich and Évora 
because the only exist ing copy of 
each of these edi t ions is to be 
seen in the l ibrary of the above 
cities; the same thing happens with 
the Tratado da Esfera by Pedro 
Nunes (1537), wh ich must be in-
c luded in this class of texts a l -
though the author has added t w o 
short wr i t ings, on navigat ion and 
car tography for wh ich no repl ica 

can be found in other text in the 
group. 

These writings witness the chan-
ging of navigat ion f rom an art into 
a technique. 

The books on seamanship are a 
compi la t ion of all or part the wr i -
t ings f rom the guides as wel l as 
sail ing di rect ions, ship 's log books 
or part of them and var ious rules 
for navigat ion of wh ich the ef f i -
c iency is somewhat uncertain. We 
are deal ing wi th copybooks orga-
nized by someone at tached to the 
navy and car tography probably 
f i l led in by persons who posses-
sed them at the t ime who kept on 
add ing informat ion to what they 
already found in the original wr i -
t ing or somehow obta ined copy. 
Anon imous persons al though the 
authorship is generally at t r ibuted 
to the pi lot whose name is indica-
ted in the context , namely João 
Lisboa, Manuel Alvares, Bernardo 
Fernandes and Gaspar Moreira. 
João de Lisboa's was the first to 
be pr inted in this century (1904) 
conta ins the important treaty of 
the mariner 's compass ( Tratado 
da Agulha de Marear) at t r ibuted to 
João de Lisboa who was a pilot on 
the India run, and dated 1514; a l -
though previous wr i t ings on the 
magnet ism of the earth, João de 
L isboa's is the oldest refering to 
the nautical compass revealing a 
method for measuring the magne-
tic decl inat ion. The t ranscr ipt ion 
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of the treaty, in the book, is c o m -
plete and faulty but, probably, it 
wou ld be possible to correct and 
comple te the text by compar ing 
wi th copies, also f ragmented, 
conta ined in other manuscr ipts. 

Regarding the books of sail ing 
direct ions, they can be cons ide-
red to be direct ly connected wi th a 
medieval portolano and in a more 
indirect and remote way to ant i -
qui ty periplus. Meaning: like their 
ancestors, any book of sail ing d i -
rect ions descr ibes a certain mar i -
t ime voyage, using a s imple and 
direct language, all fundamenta l 
points being registered clearly, 
a l lowing for the f irst voyage to be 
repeated, with success;like this any 
book indicates the distance bet-
ween t w o calls of port (est imated 
distance), the course to fo l low, 
certain part iculari t ies seen at sea 
or in the air (the colour of the wa -
ters, f ish or algae or birds that 
were seen and much later decl ina-
t ions of the compass) and the so 
cal led «sailors knowledge» land-
marks such as groups of t rees, the 
colour of the soi l , etc. The book of 
sail ing direct ions is nearly a lways 
the original vers ion, general ly 
imperfect and successively revie-
wed . Authors are unknown dur ing 
part of the 16th century; much la-
ter it was recognized that the exis-
t ing books of sail ing direct ions 
were defect ive, so, either by the 
king or someone wi th his author i -
ty, a wel l known pi lot was chosen 
to correct or wri te the book f rom 
the very beginning; in th is case 
Gaspar Ferreira Reimão for «the 
route to índia» (publ ished in 1611). 

At the begining of the 17th cen-
tury the master -cosmographers 
had the job of examing candidates 
for pilots, cartographers and cons-

tructors of nautical instruments and 
possibly became also responsa-
ble for compi l ing nautical guides 
and sail ing direct ions books for 
the var ious Portuguese sail ing 
routes. João Bapt is ta Lavanha 
publ ished the f irst guide (1595); 
the sail ing d i rect ions books ap-
peared wi th Manuel de Figueiredo 
(Edit ions in 1608, 1614 and 1625, 
the latter posthumously) , António 
de Mariz Carneiro fo l lowed (he 
cop ied Ferreira Reimão), Luis Ser-
rão Pimentel (in 1637, but was 
unpubl ished), and Manuel P imen-
tel , Luis Pimentel 's son (first ed i -
t ion supposed to be taken f rom his 
father's manuscripts in 1699; a new 
and more complete edition in 1712). 
It is evident that the master -cos-
mographers were not total ly res-
ponsable for the qual i ty of the 
books they publ ished. They had 
no seafaring exper ience, th is gave 
cause for severe cr i t ic ism f rom the 
sai lors; so they put their texts 
together and decidedly submi t ted 
them to revisions compar ing d i -
verse variat ions and other authors 
who refered to the same tr ip; in 
some cases they wou ld consul ted 
pi lots considered to be experts; 
thus endeavouring to f ind the most 
correct versions. 

It is wor thwhi le ment ioning that 
the number of Portuguese books 
of sail ing d i rect ions f rom the 15th 
and 17th centur ies is one of the 
most important if not the most 
impor tant Portuguese naut ical 
bequest f rom the t ime of the d is -
cover ies. No deep s tudy of th is 
material exists but one day when it 
is done, the undeniable valve of 
these texts for navigation wil l be 
verif ied and how in many aspects 
they were the fore-runners of de-
tai l . 

It is now the appropr ia te t ime to 
say someth ing about the so cal led 
«books of sail ing d i rec t ions" of D. 
João de Castro, of wh ich three are 
known. «Sailing Direct ions of Lis-
bon to Goa» (1538), «The First 
Sail ing Direct ions of the Coast of 
índia» (1540) and the «Sailing Di-
rect ions of the Purple Sea» (1541); 
he probably wro te a 4th (The Se-
cond Book of Sail ing Direct ions of 
the Coast of India) wh ich can be 
considered lost. Using the termi -
nology here and by us adop ted , 
the above are not books of sail ing 
directions; they are voyage reports 
full of technical comments . There 
is a significant particularity to point 
out in those wri t ings, mainly in the 
ones f rom 1540 and 1541 : Castro 
inc luded some drawings to c o m -
plete his hidrographic descriptions 
of por ts, bays, etc. During the 17th 
century some car tographers na-
mely Teixeira Albernaz fo l lowed 
this example, wh ich Castro p io-
neered. 

In the «ships log books» the 
voyage is described in a daily basis. 
Notes of nautical caracter wh ich 
the author most certainly the ship's 
pilot) wou ld take in order to navi-
gate: the course, the force and 
di rect ion of the w ind (and th is was 
done quali tat ively and roughly: 
favourable, ca lm, s t rong or f irm) 
comments on occasional sea cur-
rents an explanat ion for a possible 
ship 's drift) the lat i tude of the s tan-
d ing point (when obtained) and 
birds or marine animals whenever 
s ighted. Very se ldom and in wr i -
t ings of th is type wou ld the author 
register any event of the on board 
day or night life. For instance in 
«Rainha's» log book, on her voyage 
to India in 1558, one can only f ind 
reference to the death of t w o 
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adolescents and one youngster 
who fell overboard. On the other 
hand «voyage reports» scarcely 
ment ion nautical detai ls and even 
in some cases no ment ion at all is 
made; they of ten ment ion lands 
and islands wh ich were s ighted, 
but never in the perspect ive of 
«sailors knowledge" like when such 
sights were ment ioned in «log 
books» or «sailing d i rect ions" . 
Besides that, they wou ld report 
the few wor th ment ioning events 
in a dull voyage Lisbon to Goa 
wou ld take six or more months. 

Alvaro Velho's «voyage report» 
on Vasco da Gama's f irst voyage 
to India (1497-1499), Hans Muyr 's , 
somewhat more laconical one, and 
a few more, are the except ions to 
th is lethargic method of narrative; 
but it must be said that Velho's 
narrative was that of a part ly unk-
nown voyage full of inc idents as a 
result of the misunderstandings 
between Gama and the rulers of 
the lands where he cal led port or 
of the d isagreements the capta in-
major had wi th the king of Cal icut 
and his c losest court iers. Compa-

ring th is report, w i th Hans Muyr 's 
on viceroy D. Francisco de Almei -
da 's voyage f rom Lisbon to Goa 
one suspects that in its r ichness 
and colour the wr i t ings atr ibuted 
to Alvaro Velho must be an excep-
t ion; wh ich is t rue. In «voyage 
reports» there is no lack of c o m -
ments on rel igious fa i th, encoun-
ters between ships sail ing on dif-
ferents courses, references to 
conversat ions between capta ins 
of di f ferent vessels, descr ip t ions 
of visi ted is lands or lands, dec i -
sions made by capta in-majors or 
notes about the advice given them 
by other capta ins or pi lots, etc. 

This classi f icat ion organized at 
a f ive centur ies d is tance f rom the 
wr i t ing of the d iscovery voyage 
nautical texts , to help histor ians in 
their comparat ive studies, cannot 
be understood in a very rigid 
manner: a l though in most cases 
the manuscr ip ts or pr inted mat-
ters avai lable, may wi thout hesita-
t ion, be integrated in one of the 
proposed groups, in a few cases, 
we have just i f ied doub ts about 
wh ich designat ion to use: in this 

case we have the so cal led «Diário 
da Navegação» (Diary of Naviga-
t ion), Pero Lopes de Sousa wrote 
about his expedi t ion to Brasil in 
the company of his brother navy 
captain Mart im Afonso de Sousa, 
in 1531 -1533, In its fundamenta ls , 
the text is a «ship's log book» but 
there are in it some added parts 
descr ib ing news of a t tacks on 
f rench ships seeking Brasil ian 
shores or even more or less ex-
tense sall ies on land. The kind of 
act ions, wh ich in the very end, 
begun to assure the Portuguese 
occupat ion of that vast terr i tory. 

Diff icult ies like the above men-
t ioned were more than expected; 
pi lots and navigators who wrote 
those texts wou ldn ' t obviously 
think about historians who , cen tu -
ries after wou ld try to label their 
works ; they cou ldn ' t even foretel l 
that those historians wou ld try to 
strut their wr i t ings in five possib le 
categor ies. 

In spi te of all and fac ing reality 
and not imaginat ive speculat ions, 
only very se ldom were they left out 
of the groups, determined by the 
cases here def ined. 
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Somos AMERICAN LIFE INSURANCE, CO. 
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proporcionado segurança e protecção a centenas 
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reais dos nossos clientes. 

Connosco, a garantia de uma inabalável 
solidez financeira. 

AMERICAN 
American Life Insurance Company 

Por tuga l 
Av. da Liberdade, 36, 4.° — 1200 LISBOA 
Rua do Campo Alegre, 231, 2.° — 4100 PORTO 



D E S T A C Á V E L 

ÉVORA 



Salpicada de bairros novos, que 
insistem em fugir ao abraço ant igo 
das muralhas, a planície a longa-
se com ca lma d ign idade, até à 
l inha d o horizonte, súb i tamente 
in terrompida quando Évora se 
levanta para o céu , as casas bran-
cas enroladas em torno da col ina 
até se deterem na acrópole, onde 
a Sé e o Templo Romano se desa-
f iam. 

Dot ted wi th new residential d is -
t r ic ts, wh ich insist on escaping the 
old hug of the f or t ressed wal ls, the 
plain stretches, in ca lm digni ty, to 
the hor izon, abrupt ly cut when 
Evora rises against the sky, the 
whi te houses wrapped around the 
hill and coming at a s top at the 
Acropolis, where the Cathedral and 
the Roman Temple chal lenge one 
another. 

Nem a história turbulenta da c i -
dade, s i tuada nos l imites dif íceis 
de um terr i tór io d isputado por 
árabes, espanhóis e por tugueses, 
envolv ida depois nos mov imentos 
cont ra a hegemonia do nosso 
poderoso vizinho, conseguiu des-
caracter izá-la, em te rmos arqui -
tec tón icos e cul turais. 

Not even the turbulent history of 
the t own , s i tuated on the dif f icul t 
edges of a terr i tory d isputed by 
Arabs, Spaniards and Portuguese, 
latter engaged in the movements 
against the hegemony of our 
powerfu l neighbour, managed to 
blemish it 's archi tectonic or cu l tu -
ral character. 
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Ass im, cont ido nos l imites da 
«cerca nova», chegou até nós um 
con junto arqu i tec tón ico homogé-
neo na d ivers idade dos seus est i -
los, e cuja d imensão e or iginal i -
dade f izeram da «cidade - museu» 
um caso único. 

It was thus, conta ined with in the 
borders of the «new fence», that 
w e arrive at a homogeneous arch i -
tec ton ic combina t ion , whose d i -
versity in style, and whose d imen-
sion and original i ty, have made 
the «museum town» a unique case. 
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Para defender este patr imónio, a 
so lução não podia ser só conser-
var os monumentos: era necessário 
recuperar os espaços da habi ta-
ç ã o , d o conv ív io d iá r i o , d o 
exercício de uma cul tura tão rica 
na sua especi f ic idade. 

O reconhecimento de Évora, pela 
UNESCO, como Patr imónio M u n -
dial , é o prémio perseguido ao 
longo de mui tos anos de t rabalho, 
incompreensões e crí t icas, mas 
t ambém de prazer e de orgulho. 

Prazer de habitar esta c idade igual 
apenas a si própr ia, orgulho de, 
lado a lado c o m outras civi l iza-
ções, tão diversas da nossa, sentir 
que somos todos a mesma Huma-
nidade. 

To safeguard i t 's heri tage, the 
solut ion cou ld not just be to pre-
serve the monuments : it was ne-
cessary to recover the housing 
areas, the daily gather ings, exerc i -
s ing a cul ture, so r ich in i t 's spec i -
f icness. 

The acknowledgement of Evora, 
by UNESCO, as Wor ld Heri tage, is 
a reward pursued throughout many 
years of work, misunderstandings 
and cr i t ic isms, but also pleasure 
and pr ide. 

The pleasure of l iving in th is unpa-
ralleled t o w n , the pr ide, s ide by 
side with other civilizations diverge 
f rom ours of feel ing we are all the 
same Mank ind. 
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A CONQUISTA DO AR 

P O R T U G U E S E S 

Pintura sobre tela por Jerónymo Ribeiro Queirós 

Painting on canvas by Jerónymo Ribeiro Queirós 

Texto de: A.Lino Rodrigo 
Isabel Cruz Almeida 

Fotos: José Borges 

R egressado à sua fronteira me-
dieval e enquadrado numa Eu-

ropa geoestratégica que deseja-
mos for temente At lânt ica, a Por tu-
gal interessa sobremaneira afir-
mar a sua Ident idade Cultural e 
Nacional, poderoso capi tal não 
traduzível em nenhuma moeda 
padrão e excelente indicador das 
especi f ic idades do País. 

Se recusado o revival ismo e o 
cul to do passadismo, o Passado e 
as suas conquis tas Morais e 
Cient í f icas ap resen tam-se -nos 
como um precioso referente desta 
ident idade e, logo, como um refor-
ço do nosso amor-própr io . 

Foi nesta perspect iva, que ine-
qu ivocamente foi t ratada a Con-
quis ta do Ar pelos Portugueses 
Sacadura Cabral e Gago Cout i -
nho, noque respe i t aà1 a Travess ia 
Aérea do At lânt ico Sul, em 1922, 
bem c o m o aos ensaios de nave-
g a ç ã o a é r e a a s t r o n ó m i c a que a 
antecederam, c o m o seja a Viagem 
Lisboa/Funchal , em 1921. 

A temát ica da Conquis ta do Ar 
t ra tada em Exposição sob tí tulo 
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«Cumpriu-se o Ar», esteve patente 
aos Públ icos na Torre de Belém, 
onde foi inaugurada em finais de 
1988. Abrangia os 1 °, 2 o e 3 o p isos 
desta Torre quinhent ista aonde o 
então Presidente da Repúbl ica 
Antón io José d 'A lmeida, após o 
regresso da Travessia, duma for-
ma tão s imból ica, quis receber 
Sacadura e Cout inho, em quem 
luzia já a marca do que é Univer-
sal. 

Para os t empos que hão-de vir, 
restam as fotograf ias conjuntas 
de Antón io José d 'A lmeida e Sa-
cadura, ao varandim da pedra 
esculp ida da Torre, o lhando lá de 
c ima o Tejo das velhas naus e da 
então recente Aviação Marít ima, 
cuja base, mui to act iva na vigi lân-
c ia do acesso a Lisboa, f icava a 
uma escassa centena de metros. 

Do início dos anos 20, no espa-
ço envolvente da Torre, resta ain-
da um singelo Monumento público 
onde a pedra e o bronze te imam 
em perpetuar a tenac idade e o 
saber inovador dos do is aviadores 
portugueses. 

Emissão de Postai para subscrição pública 

Postcard issue for general subscription 
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A c i tada expos ição - cu jo 
catá logo tem publ icação prevista 
para o corrente ano em que se 
comple tam os 70 anos c o m e m o -
rativos da demonst ração da nave-
gação aérea ast ronómica pelos 
Portugueses - avançava pela Torre 
de Belém, em quatro núcleos, 
onde, entre outros materiais se 
exib iam instrumentos de navega-
ção e de mecânica, tábuas de 
cálculo, car tas t raçado ar de rota, 
desenho de máquina, pintura, 
escul tura, fotograf ia documenta l , 
c inema da época, biograf ias dos 
aviadores, f i latelia, notafi l ia, del-
t io logia, medalhíst ica, embr ião da 
museologia aeronáut ica dos anos 
20, reportór io musical para banda 
mil itar e manuscr i tos de Sacadura 
e Cout inho, infel izmente inédi tos. 

A Exposição assentava neste 
acervo recolhido em Inst i tuições 
Científ icas, em Assoc iações Cul-
turais, em Colecções de Câmara 
Munic ipal , em Bi l ioteca de Sindi -
cato e em Colecções part iculares. 

O referido acervo, ced ido gen-
t i lmente pelas várias inst i tu ições e 
t ra tado de uma fo rma sistémica, 
t raduzia um excelente pretexto de 
reflexão sobre os dois Por tugue-
ses, a inda insuf ic ientemente valo-
r izados e que consubstanc iam um 
dos pontos mais for tes do nosso 
mult issecular Colect ivo C o m u m . 

Rejeitando um quotidiano amor-
fo , havia já mui to que Sacadura e 
Cout inho se haviam encont rado 
no interior de Moçambique , em 
trabalho geodés ico. Ali c imenta-
ram uma amizade indestrutível e 
sonharam voar juntos. 

Fizeram-no mais tarde, dissipan-
do mil hesi tações alheias, arros-
tando cont ra más vontades e 
conqu is tando as forças adversas 
da Natureza, até às úl t imas conse-
quências, no ar e no mar. 

«Libertados da morte pelos seus 
feitos», mas apontados como não 
incondic ionais do falso rural ismo 
e do medieval ismo revivalista de 
várias décadas, só agora lhes será 
levantado como cond igno Monu -
mento em Lisboa, conforme pro-

Chegada ao Funchal 22.03.1921 

Arrival at Funchal 22.03.1921 

Preparativos para a 1"Travessia do Atlântico Sul - Trabalho 
de Manutenção 

Preparations for the 1st. South Atlantic Crossing - Mainte-
nance Work 

jec to já aprovado e que deverá 
estar concluído ainda em 1991. 

Como di to , a Exposição «conta-
va» os dois Homens e as suas 
acções, através de quatro núcleos, 
a que chamámos «O Homem e o 
Sonho», «O Homem Dimensão 
Local e Nacional», «O Homem -
- Dimensão Universal», e por f im 
«Cumpriu-se o Ar». Neste ú l t imo 
Núcleo víamos o Relatório da 1 a 

Travessia de At lânt ico Sul, o cor-
rector de rumos já c i tado (e que 
havia s ido apresentado em Con-
gresso Internacional de Navega-
ção Aérea, em 1921 , em Paris, por 
Sacadura e Cout inho) e o sextante 
de nível de bolha art i f icial, entre-
tanto industr ial izado, comerc ia l i -
zado e registado c o m patente 
COUTINHO, pela firma alemã Plath, 
que assim fez just iça ao méri to 
c ient i f ico por tuguês. 

Entre a pr imeira e a úl t ima parte 
da Exposição, o Núcleo que t ra ta-
va «A Dimensão Local e Nacional 
do Homem» transmit ia informa-
ções sobre os locais da infância e 
sobre a própr ia infância de Saca-
dura (muito hábil na const rução 
de papagaios, no que uti l izava 
réguas idas de Celor ico para a 
Guarda, em dil igência) e Cout i -
nho, a pr imeira das quais passada 
entre o grani to e a giesta de Celo-
rico da Beira, na Beira interior, e a 
segunda vivida em Belém, de onde 
décadas depois haviam de partir 
os do is aviadores. 
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O Núcleo «O Homem - A Dimen-
são Universal» contava, através 
do material exposto, a descola-
gem de Belém, a morabi ou amo-
rabi l idade como foi recebido o 
hidro Lusitânia no barlavento e 
sotavento de Cabo Verde, a che-
gada aos Penedos de S. Pedro, a 
chegada ao Recife e outros pon-
tos , até à desc ida glor iosa te rmi -
nada na Baía da Guanabara, no 
Rio de Janeiro a 17/06/1922, onde 
novamente a Comun idade de 
Língua e matriz c o m u m , lhe d is-
pensou uma fervorosa recepção. 

De vários destes acontec imen-
tos t ivemos o privi légio de apre-
sentar pintura alusiva, da autor ia 
do pintor Jerónymo Ribeiro de 
Queirós, nascido em Buelhe e há 
mui to residente no Rio, onde ain-
da adolescente foi tes temunha 
ocular da chegada dos dois Ho-
mens que cavalgaram o At lânt ico, 
a Sul. 

Esta pintura t ransmite o co lor i -
do da época, no trajo, nas mon-
tras, na decoração dos espaços 
urbanos, nos ob jectos de consu-
mo diário, comerc ia l izados c o m o 
nome Sacadura (como seja, o pão, 
o azeite, o doce) e na estatuária 
alusiva ao fei to. De a lgum modo 
quis Jerónymo Ribeiro de Queirós, 
mui to cedo lançado na dura 
d iáspora que nos suga secular-

mente, regressar s imbol icamente 
à sua estreita f inisterra através de 
um signif icat ivo número de t raba-
lhos que ofereceu à Câmara Muni -
cipal de Celor ico da Beira, ao 
Museu do Ar (Alverca) e ao Sindi-
cato Nacional de Pessoal de Vôo 
da Aviação Civi l . 

A Exposição contou com a pres-
t imosa co laboração não remune-
rada, de e lementos or iundos de 
vários campos de saber, como 
sejam, Agost inho da Silva, Nor-
berto Lopes, A.J. Malheiro do Vale, 
Carlos Faria de Almeida, José 
Cyrne de Castro, José Rodrigues 
Pereira, José Duarte Soares, Vas-
co Castelo Branco, Otelo Espan-
ca, A. Costa Carapito, João Poc i -
nho, Miguel Pessoa, Fernando 
Moncada, José Borges e outros. 

É impossível a la rgarmo-nos 
mais nas páginas desta AERIUS, 
órgão da APTCA (Associação 
Portuguesa de Tr ipulantes de 
Cabine) agora indissociada do 
Sindicato Nacional de Pessoal de 
Voo da Aviação Civi l . 

Estas breves linhas, em síntese, 
t raduzem o empenho de um vasto 
grupo de trabalho que se junta, 
hoje, 1991, passados 70 anos sobre 
a referida Viagem Lisboa/Funchal 
de 1921, para part ic ipar na come-
moração condigna de Sacadura e 
Cout inho, cer tos de que o Passa-

do não pode deixar de ser a Raiz 
do Futuro. 

Dado que a morte de Sacadura, 
em 1924, no Mar do Norte, o impe-
diu de fazer a vol ta ao Cont inente 
Afr icano e a 1 a Viagem Aérea de 
Ci rcumnavegação na esteira do 
Português Fernão de Magalhães,a 
maior parte desta Raiz do Futuro 
reside na 1 a Travessia Aérea do 
At lânt ico Sul, terminada em 1922. 
Nela foram uti l izados três aviões 
Fairey e foram cober tas 4.367 m i -
lhas em 60.14H à média de 72,5 
milhas/hora, ou seja a 134Km/hora. 

Esta Travessia é várias vezes 
t ra tada pelo saber aeronáut ico e 
pela escr i ta v igorosa de Sarmento 
de Beires, de que pontual izamos a 
sua referência ao percurso Cabo 
Verde/Penedos de S.Pedro. Ele 
lembra-nos, a propósi to , que «a 
grande demonst ração estava fe i -
ta . Pi lotado por Sacadura Cabral e 
or ientado por Gago Cout inho, o 
Lusitânia t inha encont rado ao f im 
de 908 milhas percorr idas em 
11.21H, das quais 11.00H sem ver 
Terra, duas rochas minúsculas 
perdidas na vast idão oceânica». 

É a estes do is Homens, de d i -
mensão Universal, a quem cabe 
homenagear, hoje, em 1991, aqui 
em Portugal . 

Eles são potenciais inst rumen-
tos do nosso Futuro. 

Sextante Gago Coutinho - Sextant 
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THE 

CONQUEST OF THE AIR 

BY THE P O R T U G U E S E 

Text: A.Lino Rodrigo 
Isabel Cruz Almeida 

Photos: José Borges 

Escultura em madeira de A. Costa Carapito «Heráldica» 

Wooden sculpture by A.Costa Carapito "Heráldica» 

Sacadura Cabral as a child 

Sacadura Cabral quando criança 
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B ack wi th in its medieval border 
and set in a geo-strategical 

Europe which we strongly hope 
wil l be At lant ic in nature, the main 
issue for Portugal is to aff i rm its 
cultural and national identi ty, a 
powerfu l capital wh ich has no 
equivalent in any standart curren-
cy but is an excel lent indicator of 
the count ry 's part iculari t ies. 

Even if we refuse revivalism o r a 
certain cult of the Past, we can 
look upon our Past and all of its 
Moral and Scienti f ic conquest as a 
valuable indicator of th is identi ty 
and, therefore, a reinforcement of 
our sel f -esteem. 

It was undoubted ly in th is pers-
pect ive that the conquest of the 
skies by the Portuguese Sacadura 
Cabral and Gago Cout inho was 
seen, wi th the First Air Crossing of 
the South At lant ic in 1922, as wel l 
as the air navigat ion trials prece-
ding it in the Lisbon/Funchal test 
f l ight in 1921 . 

The theme «Conquest of the Air» 
was the subject of an Exhibit ion 
which was opened to the general 
publ ic at the end of 1988 in the 
Tower of Belém. It occup ied the 
f irst, second and third f loors of this 
XVI century tower where, after the 
Crossing, the then President of the 
Republ ic, António José d 'A lmei -
da, received in a symbol ic gesture, 
Sacadura and Cout inho in w h o m 

one could already see the marks of 
immortal i ty. 

For the future there remain the 
photographs of António José d 'AI -
meida and Sacadura s tanding 
together on the carved s tone bal -
cony of the Tower, looking down 
on the Tagus of the old caravels 
and of the then recent Naval Avia-
t ion, based just a few hundred 
metres away and very act ive in the 
guard ing of L isbon. 

In the grounds near the tower 
there is a monument of the early 
twent ies, where stone and bronze 
remind us of the tenaci ty and inno-
vat ing w i sdom of these t w o Por tu-
guese ai rmen. 

The Exhibit ion - the cata logue 
of which will be published this year, 
seventy years after the demons-
trat ion of aeronaut ics by the Por-
tuguese - extended through the 
Tower of Belém in four sect ions 
where, among other material , one 
cou ld observe navigation and 
mechanical instruments, calcula-
t ion tables, charts of the route, 
drawings of the engine, paint ings, 
sculpture, documentary photogra-
phy, philately, notes, picture post-
cards, medals, an embryo of the 
aeronaut ical museology of the 
twent ies, musical repertoire for 
mil i tary bands and manuscr ipts by 
Sacadura and Cout inho that un-
fortunately remain unpubl ished. 
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The Exhibit ion was based on 
this large col lect ion gathered f rom 
scient i f ic inst i tut ions, cultural as-
sociat ions, munic ipal co l lect ions, 
t rade-union l ibraries and private 
col lect ions. 

This co l lect ion, kindly loaned by 
several inst i tut ions and systemat i -
cally p rocessed, was an excel lent 
pretext for ref lect ion on these t w o 
Portuguese, who are still not suf f i -
cient ly apprec ia ted and who are 
one of the strongest points of our 
many centur ies of History. 

Sacadura and Cout inho, rejec-
t ing a monotous l i fe-style, had 
already met in the interior of Mo-
zambique whi le work ing on a 
geodesical project . They establ is-
hed a s t rong, lasting f r iendship 
and made plans to f ly together in 
the future. 

This they d id eventually, d ispe l -
ling general d iscredi t , s t ruggl ing 
against i l l-will and conquer ing the 
adverses forces of Nature to the 
ul t imate consequences, in the air 
and at sea. 

«Immortal ised by their achieve-
ments" , but po inted out as less 
than absolute fol lowers of the false 
rural ism and revivalist medieva-
l ism of several decades, only now 
a sui table monument is to be built 
for them in L isbon, the project for 
wh ich has been approved and 
should be conc luded in 1991. 

The Exhibition recounted the two 
men and their deeds and was 
organised in four sect ions ent i t led 
«Man and the Dream», «Man - Local 
and National Dimension», «Man -
Universal Dimension», and «The 
Conquest of the Air».In this last 

**** 

J.R.Q. Painting on canvas 

J.R.Q. Pintura sobre tela 

Sacadura Cabral's letter to his desk companion, Carapito, 
Celorico da Beira Primary School 

Carta de Sacadura Cabral ao seu colega de carteira, Cara-
pito-Escola Primária de Celorico da Beira 

sect ion cou ld be seen the report of 
the First South Atlantic Air Cros-
s ing, the course corrector (which 
had been presented at the Interna-
t ional Congress of Air Navigat ion 
in Paris in 1921 by Sacadura and 
Cout inho) and the artif icial bubb le 
spir i t- level sextant wh ich was in-
dustr ia l ised, commerc ia l ised and 
registered under the patent COU-
TINHO by the German f i rm Plath, 
thus do ing just ice to Portuguese 
scient i f ic merit . 

Between the first and last parts 
of the Exhibit ion the sect ion cove-
ring «The local and National Di-
mension of Man» included infor-
mat ion on the di f ferent locali t ies of 

Sacadura 's ch i l dhood (among 
other th ings he was very good at 
bui ld ing kites for wh ich he used 
str ips of w o o d sent f rom Celor ico 
to Guarda by stage-coach) and 
that of Cout inho, who passed the 
f irst part of his life among the gra-
nite and broom of Celorico da Beira, 
in Inner Beira, and the second in 
Belém f rom where the t w o airmen 
wou ld depart decades later. 

The sect ion «Man The Universal 
Dimension» showed various as-
pects of the departure f rom Be-
lém, the enthusiasm wi th which 
the seaplane Lusitânia was recei-
ved in the w indward and leeward 
islands of Cape Verde, the arrival 
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at Penedos de S. Pedro, the arrival 
at Recife and other points, until the 
glor ious descent to the Bay of 
Guanabara in Rio de Janeiro on 
17/06/1922, where yet again the 
Common Language Communi ty 
gave them a fervent recept ion. 

Covering these various events 
we had the privi lege to present se-
veral pa in t ings by the art is t 
Jerónymo Ribeiro de Queirós, 
born in Buelhe and long resident in 
Rio, where as an adolescent he 
was eye-wi tness to the arrival of 
the two men who had f lown over 
the South At lant ic. 

His paint ings reveal all the co -
lours of the epoch , the c lothes, the 
shops, the urban arrangements, 
the everyday consumer goods 
commerc ia l ised under the name 
of Sacadura (such as bread, ol ive 
oil and sweets) and the statuary 
commemorat ing the event. In a 
signif icant number of works of fe-
red to Celor ico da Beira's town 
counci l , the Air Museum (Alverca) 
and the National Union of Civil 
Aviat ion Flight Crews, Jerón imo 
Ribeiro de Queirós wanted sym-
bolically to return to his native 
country which he left at an early 
stage of his life. 

Carta Traçado Ar de Rota - Viagem Lis-Fnc - 22.03.1921 

Chart - Air sketch of the route - Lis-Fnc - 22.3.1921 
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The Exhibit ion also had the in-
valuable, unremunerated, col labo-
ration of people f rom several f ields 
of knowledge, such as Agost inho 
da Silva, Noberto Lopes, A .J . Ma-
lheiro do Vale, Carlos Faria de 
Almeida, José Cyrne de Castro, 
José Rodr igues Pereira, José 
Duarte Soares, Vasco Castelo 
Branco, Otelo Espanca, A. Costa 
Carapi to, João Pocinho, Miguel 
Pessoa, Fernando Moncada, José 
Borges and others. 

It is impossib le for us to extend 
this art icle further in this AERIUS 
magazine, organ of APTCA (Portu-
guese Association of Cabin Crews), 
now inseparable f rom the National 
Union of Civil Flight Crews. 

In short, these brief lines t rans-
late the desire of a large work group, 
that has come together now, in 
1991, a lmost 70 years after the 
Lisbon/Funchal trial f l ight in 1921, 
to part ic ipate in the well deserved 
commemora t ion of Sacadura and 
Cout inho, bel ieving that the Past 
must fo rm the Roots of the Future. 

The largest port ion of these 
Roots of the Future resides in the 
First South Atlantic Air Crossing, 

wh ich terminated in 1922, given 
the death of Sacadura in 1924, in 
the North Sea, wh ich denied him 
the f l ight round the Afr ican Cont i -
nent and also the First Air C i rcum-
navigat ion in the path of the Por tu-
guese Ferdinand Magel lan. On the 
South At lant ic Crossing three Fai-
rey aircraft were used and 4,367 
miles were covered in 60.14 hours, 
at an average speed of 72.5 mi les/ 
hour or 134 Km/hour. 

This Crossing is of ten reffered 
to by aeronaut ical circles and in 
the v igorous wr i t ing of Sarmento 
de Beires of which we wou ld 
ment ion his reference to the Cape 
Verde/Penedos de S. Pedro route. 
He reminds us that «the great de -
monstrat ion had been comple ted . 
Piloted by Sacadura Cabral and 
or iented by Gago Cout inho, the 
Lusitânia, after 908 miles f lown in 
11.21 hours, 11 hours of wh ich 
wi th no sight of land, had finally 
reached two small is lands lost in 
the immense ocean». 

It is to these two Universal Men 
that w e must pay our t r ibutes, now 
in 1991, here in Portugal. 

They are potent ial instruments 
of our Future. 
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ESCORCIONEIRA TEXTO: M. Fialho 

U m dia destes, à vol ta de uma 
mesa com um grupo de ami -

gos, dizia - tentando fazer um 
pouco de humor - que foram os 
Alentejanos a inventar as past i -
lhas elást icas em detr imento dos 
Amer icanos. Dentro da mesma 
linha de humor, expl iquei-me. 

Há muitas décadas atrás, os pas-
tores Alentejanos quando guarda-
vam os seus rebanhos de ovelhas, 
talvez para ocuparem os seus 
tempos mor tos, procuravam nas 
terras mais incultas, uma planta 
chamada escorcioneira. Essa plan-
ta t inha umas raízes um pouco 
doces, e tornava-se agradável 
mascá- las. Então, era vulgar o b -
servarem-se os guardadores de 
gado, com o seu ar repousante, 
o lhando as infinitas planícies, 
encostados aos seus cajados e 
mirando os seus animais que por 
esses campos pastoreavam, le-
vando numa das mãos uma raiz de 
escorcioneira, para de vez enquan-
do, levá-la à boca, dando a ima-
gem para quem observasse, que 
estava mascando uma pasti lha 
elást ica. 

Embora seja um quadro um 
pouco forçado e t ambém c o m 
pouco humor, lá consegui que os 
meus amigos entendessem a 
minha mensagem. 

Mas vol tando ao assunto da es-
corcioneira, a inda me recordo dos 
meus tempos da escola primária, 
passar pelas pastelarias da época 
e comprar 2 ou 3 tos tões de raízes 
dessas plantas. Numa embalagem 
de papel pardo semelhante a um 
cone, igual àquelas que ainda hoje 
se usa na venda das castanhas 
assadas, lá ía eu a caminho da 
escola, mascando e comendo 
essas saborosas raízes cristal iza-
das. 

Mais tarde, quando o tur ismo se 
começou a desenvolver na minha 
terra, sobretudo o tur ismo interno, 
a escorc ioneira adquir iu o estatu-
to de doce regional da c idade de 
Évora em paralelo com as céle-
bres quei jadas. 

Como a imaginação das pes-
soas não tem l imites, as embala-
gens deixaram de ser em papel 
pardo e começaram a ser uti l iza-
dos tarros de cor t iça e outros 
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objectos do mesmo material, arte-
sanalmente trabalhados numa 
localidade próxima de Évora, 
chamada Azaruja. Tempos que já 
lá vão... 

Os Franceses, à planta de que 
estamos falando, chamam-lhes 
salsifis. Lá para e s s e s sítios utili-
zam as raízes de forma diferente. 
Normalmente cozem-nas e inge-
rem-nas com molho de manteiga 
ou também as ingerem fritas. 

Embora exista uma diferença no 
salsifis francês e na escorcioneira 
alentejana isto é, na cor das raízes, 
pelo facto de a francesa ter uma 
cor branca amarelada e a alenteja-
na uma cor mais escura, a espécie 
no paladar é igual. 

Em alguns tratados de Gastro-
nomia, rezam que as folhas da 

planta, quando tenras e estiola-
das, podem ser utilizadas em s a -
ladas e esparregado. 

Tenho imensa pena que a e s -
corcioneira tivesse deixado de 
existir por estes lados. Por um 
lado compreendo, porque os 
campos deixaram de estar aban-
donados. Por outro lado não 
compreendo, porque nunca se 
tentou cultivar esta planta. O s 
Franceses não têm campos incul-
tos e continuam a produzir o salsi -
fis. 

As localidades que forneciam à 
cidade de Évora deste produto, 
eram Monte Trigo e Portel. Por 
curiosidade, um dia destes, pas-
sei por uma d e s s a s localidades e 
tentei falar com gentes, que anos 
atrás, andavam nos campos cap-

turando a planta. Alguns ainda se 
lembravam dos sítios mais nobres 
para o apanho da escorcioneira. 
Nasciam espontaneamente e to-
dos os anos nos mesmos locais. 
Com uma certa intenção de pes-
quisa, na companhia de duas ou 
três d e s s a s pessoas, já com ida-
des muito avançadas, lá fomos na 
expectativa de encontrar alguma 
planta. Tudo foi em vão, porque 
deparamos com terras cultivadas 
e aonde existem culturas coloca-
das pelos homens, a espontânea 
escorcioneira morreu. r, 

Ainda acredito, que a vontade 
das pessoas , consiga vencer e s -
tas barreiras e façam renascer a 
planta que, durante muitos anos, 
foi uma riqueza na gastronomia da 
minha cidade. 

Salsifis branco 

Escorcioneira 
ou salsifis negro 

ESCORCIONEIRA 
TEXT: M.Fialho 

P scorcioneira (viper's grass), 
E also known as b l a c k s a l s i f i s 

is a perennial plant, branchy, 0,60m 
to 0,80m high, with lance-shaped, 
wavy, hairless leaves and yellow 
flowers, bunched in terminal flo-
wer-heads. 

This plant, long grown in vege-
table gardens for its roots, which 
grow thick, fleshy and succulent, 
only differs from the w h i t e s a l s i -

f i s by the colour of its flowers, the 
involucre formed of over-lapping 
bracts and the dark colour of its 
roots.lt grows spontaneously in all 
of Southern Europe. 
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XXII CRUZEIRO DO TEJO 
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...vereis barcos ir à vela. 
Uns que vão outros que vêm. 
Como que se desavêm, 
Co'uma viração singela 
Tanta força e arte têm... 

Sá de Miranda 



XXII CRUISE ON TAGUS RIVER 

....you will see boats sailing, 
some going, others coming. 
As if they are quarrelling, 
with a gentle breeze 
So strong and artful... 

Sá de Miranda 



NOVAS LIGAÇÕES AÉREAS 
COM ESPANHA E FRANÇA 

lniciaram-se, a partir de 15 de 
Abril, as ligações aéreas entre 
Lisboa e as cidades espanholas 
de Bilbao, Málaga, Santiago de 
Compostela, Sevilha e Vigo e en-
tre as cidades do Porto e Bordéus. 

Estes voos são efectuados com 
os aviões da LAR TRANSREGIO-
NAL ao serviço da TAP AIR POR-
TUGAL, conforme ficou estabele-
cido no acordo assinado entre as 
duas Empresas em finais do ano 
transacto. 

Os aviões utilizados serão do 
tipo Dornier 228-200 de 14 lugares 
que operará o percurso Lisboa-

Vigo e British Aerospace ATP de 
60 lugares que realizará as restan-
tes ligações. 

A frequência das ligações é bi-
semanal, excepto para Sevilha 
cujos voos são efectuados às 4 a s , 
6 a s e domingos. Assim, os voos 
para Bilbao são realizados às 2 a s e 
sábados, para Málaga às 3 a s e 5 a s 
( e ainda aos domingos na época 
estival), para Santiago de Com-
postela às 2 a s e 5 a s e para Vigo às 
3 a s e 5 a s feiras. Por outro lado, as 
ligações entre o Porto e Bordéus 
são efectuadas às 4 a s e 6 a s feiras. 

As tarifas em vigor para a Classe 

Económica (só ida) situam-se en-
tre os 22.000$00 (Lisboa-Sevilha) 
e os 47.700$00 (Porto-Bordéus), 
As tarifas de ida e volta são de 
29.500$00 (Sevilha), 30.000$00 
(Vigo, 33 .000S00 (Má laga) , 
36.500S00 (Santiago) e 47.200$00 
(Bilbao). Estas implicam, entre 
outras condições, que o passa -
geiro pernoite o fim de semana na 
cidade de destino. 

Quanto às ligações para Bor-
déus, existirão tarifas de ida e volta 
distintas consoante se trate de e s -
tação alta (41.30000) ou baixa 
(33.400$00). 

EM FEVEREIRO 
A AIR ATLANTIS 

TRANSPORTOU 19 000 TURISTAS 
Durante o passado mês de Fe-

vereiro, a AIR ATLANTIS realizou 
184 voos que se traduziram no 
transporte de 19000 turistas. Re-
lativamente a igual período do ano 
anterior, este número representou 
um aumento de 32% no número 
de passageiros transportados. 

Faro, com 9600 turistas, foi o 
principal destino do tráfego da AIR 

ATLANTIS, seguido do Funchal 
(6700). 

Com 11000 passageiros (+83%), 
o Reino Unido ocupou um 1 o lugar 
destacado entre os mercados 
operados. Todavia, as acções 
promocionais que a Companhia 
tem vindo a desenvolver em diver-
sos países com potencial de turis-
mo para Portugal, têm dado os 
seus frutos, como o prova o facto 

de no mês de Fevereiro a AIR 
ATLANTIS ter registado um cres-
cimento de 98% no número de 
turistas filandeses (2300) e de 
238% no número de italianos (500). 

Durante os dois primeiros me-
s e s do corrente ano a AIR ATLAN-
TIS transportou um total de 39300 
turistas o que, em comparação 
com 1990, significa um aumento 
de 58%. 
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Daqui não caio 
daqui ninguém 
me tira! 

mus 
w m 

Há coisas que só acontecem aos outros! 
Como quebrar o vidro da montra do café 

com a bola recebida no aniversário, ou partir 
o nariz ou a cabeça. 

Preocupações dos outros, que passam a ser 
nossas quando «os outros> são os nossos. Nessa 
altura é bom (e sobretudo económico) sabé-los 
protegidos. 

E o que é que custa subscrever um seguro 
que também permita ao pai ou à mãe perma-
necer junto da criança os dias que ela neces-
site? Quase nada. 

O seguro SPS-PROTECÇÃO INFANTIL, feito em 
colaboração com a UNICEF destina-se a garan-
tir o risco de acidente a crianças entre os 3 e os 
14 anos, durante 24 horas por dia. 

O SPS-PROTECÇÃO INFANTIL toi concebido 
pela Sociedade Portuguesa de Seguros — uma 
empresa jovem de 90 anos — como um contri-

buto para a protecção dos mais pequenos: dos 
nossos e dos outros, uma vez que deste seguro 
tira beneíícios a UNICEF. 

Para mais informações telefone para Isabel 
Pereira—rede de Lisboa—tel.: 352 40 45 ou Ana 
Maria Peneda — rede do Porto — tel.: 69 49 56. 

Ou contacte os nossos balcões em todo o país. 
É que há mesmo coisas que só acontecem 

aos outros. 

Seguro SPS 
Protecção Infantil 
com a unicef A 

Sociedade Portuguesa de Seguros s. a. 
GRUPO ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 



ÉVORA 

Capital Nacional do Teatro 1991 
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TEXTO:Mário Barradas 

FOTOS:José Borges 
e Álvaro Corte-Real 

TEATRO GARCIA DE RESENDE 
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£ VORA, cidade do sul da Ibé-
E ria, plantada a meio da exten-
s a planície do Alentejo, de pedras 
crestadas pelo fabuloso sol de 
Agosto; 

ÉVORA, classificada pela UNES-
C O como Cidade Património Mun-
dial, que ostenta hoje algumas 
marcas importantes da domina-
ção romana (as Termas, o Templo, 
o Aqueduto), ponto florescente da 
cultura árabe por onde perpas-
sam, desde o séc.XI, as sombras 
fantasmáticas de poetas, como Ibn 
Abdua ou Al-Yabury; 

ÉVORA, onde, no séc. XVI, os 
Reis de Portugal assentavam resi-
dência por meses e até por anos, 
onde, até meados do séc. XVIII, 
brilharam os contributos científicos 
e humanísticos da Universidade 
do Colégio do Espírito Santo; 

ÉVORA, acaba de ser procla-
mada oficialmente, no passado dia 
23 de Março, CAPITAL NACIONAL 
DO T E A T R O - 1991. 

Trata-se da primeira vez que 
este estatuto foi conferido a uma 
cidade portuguesa. 

Tudo justifica que Évora tenha 
sido objecto desta escolha e, de 
certo modo, desta homenagem. 

As tradições teatrais são, com 
efeito, muito profundas e foram 
sendo elaboradas, de forma s is -
temática e praticamente ininter-
rupta, ao longo de 500 anos. 

Já em 1490, por ocasião das 
festas que acolheram a entrada na 
cidade da Princesa Isabel de 
Castela, c a s a d a com o Infante 
D. Afonso, filho de D.João II, se ce -
lebraram grandes representações, 
recheadas de «momos» e «antre-
meses» em que participou não só 
a Corte, mas também grande 
chusma de povo. Ao que parece, o 
próprio Rei se teria integrado na 
função. 

Entre 1521 e 1536, GIL VICENTE, 
o maior autor dramático português 
de sempre e certamente também 
o maior europeu antes de Shakes-
peare, nos períodos em que aporte 
de D. João III se instala em Évora 
faz representar aqui, pela primeira 
vez as suas seguintes peças: Auto 
das Ciganas, Auto Pastoril Portu-
guês, Tragicomédia Frágua de 
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ÁTRIO DA ENTRADA COM UMA "ÁRVORE" (a árvore da 
descentralização teatral) de João Cutileiro 

Amor, Tragicomédia Amadis de 
Gaula, Auto de Mofina Mendes, 
Romagem de Agravados e Flores-
ta de Enganos. Esta última a pou-
cos meses da sua morte ocorrida 
em Évora, onde se encontra s e -
pultado, em Janeiro de 1537. 

A estagnação que, a seguir, vai 
atingir o Teatro Português, mercê 
em parte da fiscalização censória 
da Inquisição, introduzida em 
Portugal precisamente em 1536, e 
em parte da influência da domina-
ção espanhola até 1640, não lo-
grou porém desviar o gosto e a 
paixão pelo Teatro que eram já 
marca dos públicos eborenses. 

Para isso muito contribuíram os 
mestres e alunos da Universidade 
que durante cerca de 200 anos 
promoveram continuamente, re-
presentações teatrais no pátio do 
Colégio dos Espírito Santo con-
gregando sempre grandes a s s i s -
tências. Tais representações, em 
latim no início, e mais tarde tam-
bém já em língua portuguesa, ver-
savam temas bíblicos e assuntos 
litúrgicos e eram constituídos por 
tragédias, e lá mais para diante 
igualmente por comédias, quase 
todas da autoria de autores portu-
gueses. E é curioso notar que o 
Teatro constituía então disciplina 
obrigatória nos curricula univer-
sitários. 

No séc. XIX ÉVORA é palco de 
um extraordinário e florescente 
movimento teatral. Os espaços 
teatrais multiplicam-se na cidade 
(Galeria das Damas ao Palácio de 
D.Manuel, Pátio de São Miguel, 
Teatro da Travessa das C a s a s 
Pintadas, e outros) e surgem 
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inúmeros grupos de amadores 
(Teatro Eborense , S o c i e d a d e 
Dramática Mendes Leal, Socie-
dade Mocidade Eborense, Acade-
mia João Pedro Ferreira, Teatro 
de São Miguel, A Barraca, e ou-
tros). 

É ainda no último quartel do 
séc. XIX que tem lugar a constru-
ção do magnífico Teatro Garcia de 
Resende que tem desempenhado 
um papel brilhantíssimo na activi-
dade teatral da cidade. O Teatro 
foi construído sob o impulso de 
Ramalho Perdigão e, depois do 
seu falecimento, graças à inter-
venção do Dr. Francisco Eduardo 
Fragoso Barahona que havia des-
posado a viúva daquele primeiro. 

A inauguração do Teatro teve 
lugar em 1 de Junho de 1892, 
depois de ter sido doado à Câma-
ra Municipal em Abril do mesmo 
ano. 

O Teatro Garcia de Resende é 
um modelo dos Teatros ditos «à 
italiana», com uma sala muito bela 
e um palco com condições para 
acolher todo o tipo de e s -
pectáculos, incluindo ópera e bai-
lado, ricamente decorado pelos 
pintores João Vaz e António Ra -
malho, do célebre Grupo do Leão, 
e o pelo italiano Luigi Manini. 

A partir dos anos 40, e principal-
mente depois de um violento ci -
clone ocorrido em 1941, a Câmara 
não cumpriu infelizmente as suas 
obrigações de conservação e 
manutenção do edifício, que so -
freu tratos de polé, tendo estado 
inclusivamente alugado a empre-
s a s comerciais de exploração 
cinematográfica cerca de 23 anos 
e que deixaram atrás de si um 
rasto inqualificável de vandalis-
mo, nomeadamente danificando 
as belíssimas telas do átrio de 
entrada. 

Logo depois do 25 de Abril e 
quando em Portugal se recuperou 
o exercício da Liberdade e da 
Democracia, Évora foi escolhida 
para dar início à primeira expe-
riência da Descentralização Tea-
tral. 

Em Janeiro de 1975 foi fundado 
o Centro Cultural de Évora, com-
panhia profissional de produção 
teatral, que passou a ter o encargo 
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VISTA INFERIOR DA SALA DE ESPECTÁCULOS 

da manutenção e conservação do 
Teatro. 

O Centro Cultural de Évora criou 
ao longo dos anos inúmeros e s -
pectáculos, aprofundando um 
discurso teatral em torno do re-
portório do grande património da 
arte cénica europeia (Shakespeare, 
Moliére, Corneille, Goldoni, Aris-
tófanes, Ben Johnson, Kleist, 
Marivaux, Ibsen, Brecht entre ou-
tros), da herança clássica portu-
guesa ( Gil Vicente, Camões, 
António Prestes, Sá de Miranda, 
etc.) e de outros contemporâneos 
(Peter Weiss, Adamov, Vinaver, 
Tankred Dorst, e outros). 

Actualmente existe em Évora 
uma nova unidade de produção 
teatral, o Centro Dramático de 
Évora - CENDREV, resultante da 
associação do antigo Centro Cul-
tural com a companhia do Teatro 
da Rainha. 

Em 1990 e até à data, o C E N -
DREV montou textos de Corneille, 
Cervantes, Gil Vicente, Hans Gun-
ter Michelsen, Raymond Carver e 

Garcia Lorca, e prepara agora a 
montagem do Woyzeck, de Buch-
ner. Junto do C E N D R E V funciona 
uma Esco la de Formação Teatral, 
cuja existência remonta a Outubro 
de 1975, dividida actualmente em 
duas áreas: formação de actores e 
cursos técnicos. 

A Unidade-lnfância do C E N -
DREV, criada em 1977, monta 
anualmente um espectáculo para 
a infância e assegura seminários e 
oficinas de formação na área da 
expressão dramática. 

O C E N D R E V edita uma revista 
de Arte e Cultura, a ADÁGIO, cujo 
conteúdo nuclear é constituído 
pela reflexão em torno da arte do 
Teatro, e tem em funcionamento 
uma unidade profissional de pro-
dução de vídeo, o CENDREVIDEO. 

Last but not least, continua a 
funcionar no âmbito do C E N D R E V 
o núcleo de actores e manipula-
dores que, a partir de 1978, proce-
deu à recuperação e conservação 
dos famosíssimos B O N E C O S de 
SANTO ALEIXO, marionetas tradi-

cionais populares da região do 
Alentejo conhecidas em todo o 
mundo. 

De 27 de Abril a 10 de Maio do 
ano em curso teve lugar em Évora 
uma parte muito significativa do 
Festival Internacional de Teatro no 
âmbito do qual foram estreadas 
duas produções do C E N D R E V 
(«Clérigos e Almocreves» de Gil 
Vicente e «Lorca-Lorca» de Garcia 
L o r c a ) e a p r e s e n t a d o s e s -
pectáculos da companhia portu-
guesa O Bando («Os Bichos») da 
companhia de José Luís Gomez 
(Espanha), do Teatro Taganka 
(URSS), de David Warrilow (Ingla-
terra) e da Companhia Pepe e Barra 
(Itália). 

As vastas e profundas tradições 
teatrais da cidade e a actividade 
sistemática e continuada do anti-
go Centro Cultural de Évora e agora 
do CENDREV, estiveram na ori-
gem da distinção concedida a 
Évora com a designação, pela 
primeira vez em Portugal, de 
Capital Nacional do Teatro -1991. 
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vora, southern Iberian city, 
E planted amid the extensive 
Alentejo plain, with stones scor-
ched by the fabulous August sun; 

Évora, classified by U N E S C O as 
a World-Wide Patrimonial City, 
which today boasts some impor-
tant signs of Roman domination 
(the Spas , the Temple, the Aque-
duct), a flowering point of Arabian 
culture where the phantasmic 
shadows of poets, such as Ibn 
Abdua or Al-Yabury, have been 
wandering since the 11 th century; 

Évora, where, in the 16th centu-
ry, the Kings of Portugal sat in re-
sidence for months and even years, 
where, until the middle of the 18th 
century, the Holy Spirit College 
University shone with its humanis-
tic and scientific contributions; 

Évora, was oficially procclaimed, 
on 23rd March, the NATIONAL 
CAPITAL OF THEATR E - 1991. 

This is the first time that this ho-
nour has been granted upon a 
Portuguese city. 

The reason for Évora having 
been the object of this choice, and 
to a certain extent, this homage, 
can be easily justified. 

Theatrical traditions are, in ef-
fect, very deep and have been ela-
borated in a systematic and prati-
cally uninterupted way over a pe-
riod of 500 years. 

Already in 1490 on the occasion 
of the welcoming festivities cele-
brating the entrance into the city of 
princess Isabel of Castile married 
to Infante D. Afonso, son of D. 
John II, great presentations were 
held, full of «pantomimes» and 
«farces» in which not only the court 
but also the whole crowd of peo-
ple, participated. And, in which, it 
seems, the King himself took part. 

Between 1521 and 1536, GIL VI-
C E N T E , the greatest Portuguese 
drama writer and certainly the best 
European before Shakespeare, in 
the periods that the court of D. 
John III was installed in Évora, 

presented there for the first time 
his following plays: The Gipsy 
Farce, The Portuguese Country 
Farce, The Ardour of Love Tragi-
comedy, Amadis of Gaula Tragi-
comedy, The Mofina Mendes 
Farce, Pilgrimage of the Wronged 
and The Forest of Deceit. This last 
one took place a few months be-
fore his death in Évora, where he 
was buried in January 1537. 

The stagnation that later hit Por-
tuguese Theatre was partly due to 
the censorial supervision of the 
Inquisition introduced in Portugal 
in precisely 1536, and partly be-
cause of the influence of Spanish 
domination until 1640, did not deter 
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the love and passion of the theatre 
of the people of Évora. 

Much of this was contributed by 
the masters and students of the 
University, who for about 200 years 
continually presented plays on the 
patio of the Holy Spirit College, 
always with large audiences. These 
presentations, first in Latin and 
later in Portuguese, versed bibli-
cal and liturgical themes, and later 
comedies, almost all written by 

Portuguese authors. And it is c u -
rious to note that Theatre was a 
compulsory subject in the Univer-
sities'curricula. 

In the 19th century, Évora is the 
stage for an extraordinary and flo-
rescent theatrical movement. 
Space for theatres multiplied in 
the city (Ladies' Gallery in D. 
Manuel's Palace, Saint Michael's 
Patio, Painted Houses Lane Thea-
tre and others) and many amateur 
groups appeared (Eborense Thea-
tre, João Pedro Ferreira Academy, 
Saint Michael's Theatre, A Barra-
c a and others). 

And in the last quarter of the 
19th century the construction of 
the magnificent Garcia de Resende 
Theatre, which has taken a brilliant 
part in theatrical activities in the 
city, took place. The theatre was 
built through the impulse of Ra -
malho Perdigão and, after his 
death, thanks to the intervention 
of Dr. Francisco Eduardo Baraho-
na, who had married the widow of 
the latter. 

The opening of the theatre took 
place on June 1st 1892 after ha-
ving been donated to the Munici-
pal Council in April of the same 
year. 

The Garcia de Resende theatre 
is a model of the so called "Italian 
style» theatres, with a very beauti-
ful auditorium and a stage capable 
of accomodating every type of 
performance, including opera and 
ballet, richly decorated by the 
painters João Vaz and António 

Ramalho, of the famous Lion Group 
and by the Italian Luigi Manini. 

From the 40"s on, and mainly 
after a violent hurricane in 1941, 
the Council unfortunately did not 
fulfil its obligations of conserva-
tion and maintenance of the buil-
ding, which suffered great harm, 
having even been rented out to 
commercial cinematographic en-
terprises for about 23 years, which 
left behind them an unqualifiable 
trail of vandalism, namely dama-
ging the beautiful painting in the 
entrance hall. 

Later, after the 25th April and 
when Portugal regained Freedom 
and Democracy, Evora was cho-
sen to begin the first Theatrical 
Decentralization experiment. 

In January 1975, the Évora Cul -
tural Centre was founded, a pro-
fessional company of theatrical 
production, that became respon-
sible for conservation and mainte-
nance of the Theatre. 

The Évora Cultural Centre, has 
over the years staged several plays 
involving the reportory of the great 
European theatrical authors (Sha-
kespeare, Moliére, Corneille, Gol-
doni, Aristófanes, Ben Johnson, 
Kleist, Marivaux, Ibsen, Brecht, 
among others), of classificai Por-
tuguese heritage (Gil Vicente, 
Camões, António Prestes, Sá de 
Miranda, etc.) and of contempora-
ry authors (Peter Weiss, Adamov, 
Vinaver, Tankred Dorst, and 
others). 

PÁTEO S. MIGUEL - PORTAL 

m 

t 
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In Évora there now exists a new 
group of theatrical production, the 
Evora Dramatic Centre - CENDREV, 
resulting from the association of 
the old Cultural Centre and the 
company of the Queen's Theatre. 

From 1990 until now, C E N D R E V 
has staged texts by Corneille, 
Cervantes, Gil Vicente, Hans Gun-
ther Michelsen, Raymond Carver 
and Garcia Lorca, and is now pre-
paring to stage, Woyzeck, by 
Buchner. Together with CENDREV, 
and since October 1975, there is 
now a School of Theatre, actually 
divided into two areas: forming 
actors and technical courses. 
CENDREV's Children's-Unit, crea-
ted in 1977, puts on a yearly chil-
dren's show and carries out semi-
nars and workshops in the drama-
tic area. 

C E N D R E V publishes an Art and 
Cultural magazine, Adagio, whose 
chief contents are constituted by a 
reflection around the theatrical art 
and which has a professional vi-
deo production unit CENDREVI -
DEO. Last but not least, within 
C E N D R E V there continues to work 
the nucleus of actors and manipu-
lators who, from 1978 on, proceed 
with the restoration and conserva-
tion of the very famous SAINT 
ALEIXO P U P P E T S , the traditional 
popular puppets from the Alentejo 
region known throughout the world. 

From April 27th to May 10th of 
the current year a very significant 
part of the International T h e a t r e 
Festival took place in Évora in which 
two C E N D R E V productions were 
shown for the first time («Clergy-
men and Muleteers, by Gil Vicente 
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and «Lorca-Lorca», by Garcia Lor-
ca) and plays were presented by 
the Portuguese company « O 
Bando» («Creatures», by Miguel 
Torga), by the José Luis Gomez 
Company (Spain), by the Taganka 
Theatre (USSR), by David Warri-
low (England) and by the Pepe and 
Barra Company (Italy). 

The vast and profound theatri-
cal traditions of the city and the 
systematic and contínuos activity 
of the old Évora Cultural Centre 
and now CENDREV, were the ori-
gin of the distinction granted to 
Evora by the designation, for the 
first time in Portugal, of the Natio-
nal Capital of Theatre -1991. 

� 
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Câmara Municipal de Évora 

A 150 Km de Lisboa-uma cidade 
cultural e internacional: 
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T E L E F . 24101 (6 LINHAS) � PRAÇA DE SERTÓRIO � 7034 É V O R A C O D E X � T E L E X N.° 14449 � T E L E F A X N.° 22950 



AS TENTAÇÕES DE ST." ANTÃO Por Bosch 

Relações da Flandres 
com Portugal 

TEXTO: Dr. José M. Oliveira Cymbron 

E na época áurea da História 
das duas Nações (século XV e 

1 a metade do século XVI) que se 
deram as relações mais intensas 
entre a Flandres e Portugal. Mas 
podemos referir importantes con-
tactos já a partir do século XII. 

Cruzados flamengos colabora-
ram com os nossos primeiros reis 
na conquista de territórios ocupa-
dos pelos árabes (Lisboa em 1147, 
Silves em 1189 e Alcácer do Sal 
em 1217). 

Em 1177 D. Teresa, filha do 1 o 

rei de Portugal (D. Afonso Henri-
ques) casou-se com Filipe, conde 
da Flandres. O barco que a trans-
portou para o seu novo país levou 
um c a r r e g a m e n t o e n o r m e d e um 
fruto d e s c o n h e c i d o d o s f l a m e n -
gos: laranjas. 

No século XIII Joana, condessa 
da Flandres, c a s a - s e com Fernan-

do de Portugal que viria a ser um 
dos principais impulsionadores da 
política flamenga de aliança com a 
Inglaterra. 

Mas a ligação matrimonial que 
mais contribuí para o aprofunda-
mento das relações entre a Flan-
dres e Portugal foi o casamento da 
filha de D. João I de Portugal, D. 
Isabel, com Filipe o Bom, duque 
da Borgonha e conde da Flandres, 
em 1430. As bodas deste c a s a -
mento foram solenizadas com a 
instituição da ordem honorífica do 
Tosão de Ouro, com a qual Filipe 
pretendia desejarão seu sogro um 
sucesso na obra dos Descobri-
mentos, que então Portugal inicia-
v a , s e m e l h a n t e a o q u e J a s ã o ob-
t e v e n a C é l q u i d a a p r o c u r a do 
tosão de ouro, que simbolizava a 
riqueza daquela região asiática. 
Recorde-se ainda, o incremento 

dado por D. Isabel às relações 
Portugal-Flandres ao patrocinar o 
povoamento por flamengos (entre 
1.500 e 2.000) de algumas ilhas do 
rico e estrategicamente importante 
arquipélago dos Açores. 

O comércio entre a Flandres e 
Portugal é da maior importância. 
No século XIII já se assinala a 
presença de mercadores portu-
gueses em Lille e Bruges e os 
flamengos possuíam desde 1414 
uma confraria em Lisboa. Em 1499 
a feitoria portuguesa p a s s a de 
Bruges para Antuérpia, arrastan-
do consigo as feitorias das outras 
nações. Em 1511 Portugal recebe 
o privilégio d e «nação m a i s favo -
recida» e o n ú m e r o d e m e r c a d o r e s 
portugueses aumenta muitíssimo, 
em grande parte como consequên-
cia da afluência de judeus portu-
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gueses que fugiam aos terrores 
das perseguições iniciadas em 
1496. 

A nível artístico é notável o lega-
do flamengo em Portugal, como 
se verá em:»Sugestão para um iti-
nerário flamengo em Portugal 
Continental». 

Mas a influência cultural flamen-
ga em Portugal não se limita ao 
campo artístico. Uma plêiade de 
escritores e humanistas portugue-
s e s frequentaram no século XVI 
universidades e outros centros de 
cultura flamenga. Em Lovaine e s -
tudaram, entre outros Frei Diogo 
de Murça ( eminente teólogo e 
reitor da Universidade de Coimbra 
onde procedeu a importantes re-
formas); André de Resende im-
portante ideólogo do renascimen-
to e pedagogo, tendo sido a ins-
tâncias suas que Clenardo - Nico-
las Cleynaerts - e João Vasaeus -
vieram reger cadeiras na universi-
dade portuguesa). 

As influências culturais de Por-
tugal na Flandres não são tão 
conhecidas como as económicas, 
mas afigura-se-nos incontestável 
que os meios intelectuais flamen-
gos assimilaram o contributo cul-
tural que os descobrimentos por-
tugueses legaram à Europa renas-
centista, não só no campo das 
ciências exactas, mas também na 
área da antropologia e das menta-
lidades. 

MAFRA-CARRILHÃO (CONVENTO) 

I 

� 

� 

� Sugestão para um Iti-
nerário Flamengo em Por-
tugal Continental 

Mafra - A igreja do convento de 
Mafra possui um dos maiores 
carrilhões do mundo, que se 
compõe de 114 sinos pesando o 
maior 10.000 kilos. Este carrilhão 
foi fabricado pelos artesãos Wa-
ghevens de Antuérpia e Levache 
de Lovaine. 

VIRGEM DA GLÓRIA RETÁBULO DA SÉ DE ÉVORA 

Lisboa - Museu de Arte Antiga: de 
Hieronymus Bosch « As tentações 
de St. Antão» (quadro adquirido 
em Antuérpia pelo intelectual por-
tuguês Damião de Góis), é consi-
derado uma das obras mais im-
portantes de Bosch; de Hans Mem-
ling «A Virgem e o Menino», pintu-
ra de acentuado cunho pessoal e 
«afastada do realismo em que se 
vê, obstinadamente, a razão de 
ser da arte flamenga»; de Quinten 

V 1 -
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Metsys o políptico «Sete Dores de 
Maria», pintura que «é a par dos 
trípticos dos museus de Antuérpia 
e de Bruxelas, uma das obras mais 
representativas de Quinten Met-
sys». Museu Gulbenkian - Possui 
duas pequenas tábuas de van der 
Weyden, uma de Dierick Bouts e 
três quadros de Rubens (um de 
«Helena Fourment», a segunda 
mulher do grande mestre, outro, 
os «Centauros» e finalmente « A 
Fuga para o Egipto», estudo para 
uma pintura existente no Museu 
de Casse i na Alemanha). 
Setúbal - No museu desta cidade 
há um quadro atribuído a Metsys -

«o anjo aparecendo a Santa Clara, 
Santa Colete e Santa Inês». 
Évora - No Museu Regional en-
contra-se o políptico «A vida da 
Virgem» que foi provavelmente o 
maior retábulo de pintura flamen-
ga que existiu em Portugal. Des-
conhecem-se os artistas que o 
executaram, mas supõem-se que 
seriam mestres da escola de Bru-
ges, influenciados por Gerald 
David, Hugo van der Goes e Roger 
van der Weiden. Na catedral en-
contra-se uma escultura do arcan-
jo Gabriel do escultor flamengo 
Olivier de Gand. A Galeria de Arte 
dos Duques de Cadaval possui 

CASAMENTO DA VIRGEM 

TAPEÇARIA "O TEMPLO DE LATONA" Bruxelas 1° Terço 
do See. XVI 

sui três lápides funerárias, lavra-
das em bronze, do século XVI. Uma 
é completamente decorada com 
motivos florais entrelaçados, ou-
tra representa os tumulados e a 
terceira a tumulada com um fundo 
arquitectónico e onze pequenas 
figuras em baldaquinos. 

Lamego - O museu de Lamego 
possui a melhor colecção exis-
tente em Portugal de tapeçarias 
flamengas (de Bruxelas, do 1 ° ter-
ço do séc. XVI). 

Braga - Na catedral pode-se apre-
ciar o túmulo de D.Afonso, filho 
primogénito de D.João I (e irmão 
de D. Isabel, duquesa de Borgo-
nha e condessa da Flandres). Exe-
cutado na Flandres em meados do 
século XV o túmulo é de cobre 
lavrado, em forma de leito mor-
tuário, de dossel e jacente. 

Coimbra - Sé-Velha: encontra-se 
aqui um retábulo gótico flamejante 
em talha dourada, da autoria dos 
mestres flamengos Olivier de Gand 
e Jean d'Ypres. Museu Machado 
de Castro - valioso núcleo de arte 
flamenga: algumas imagens de 
Olivier de Gand, que pertenciam 
ao retábulo da Sé-Velha e um 
calvário do mesmo autor; uma 
pequena tábua representando a 
Virgem e o Menino, a t r ibuída a 
Isenbrant, discípulo de Gérard 
David; um tríptico da Paixão, de 
Quinten Metsys. 
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FLANDERS' RELATION 

WITH PORTUGAL 

Text: Dr. José M.OIiveira Cymbron 

NASCIMENTO DA VIRGEM 

� t was in the go lden epoch of the 
I history of these t w o nat ions (XV 

century and f irst half of the XVI 
century) that relat ions between 
Flanders and Portugal were c lo-
sest. But important contac ts bet-
ween the t w o countr ies had alrea-
dy begun in the XII century. 

Flemish crusaders col laborated 
wi th our f irst k ings in the conquest 
of terr i tor ies occup ied by Arabs 
(Lisbon in 1147, Silves in 1189, 
Alcácer do Sal in 1217). 

In 1177, D. Theresa, daughter of 
the f irst k ing of Portugal (D.Afonso 
Henriques), marr ied Phil ip, Count 
of Flanders. The ship that took her 
to her new country carr ied a cargo 
of a fruit unknown to the Flemish: 
oranges. 

In the XIII century Joana, Coun-
tess of Flanders married Ferdinand 
of Portugal , who was to become 
one of the chief inst igators of Fle-
mish political alliance with England. 

But the matr imonial union that 
cont r ibuted most to stronger rela-
t ions between Flanders and Por-
tugal , was the marr iage of the 
daughter of King John I of Por tu-
gal , D. Isabel, w i th Phil ip «The 
Good», Duke of Burgundy and 
Count of Flanders, in 1430. This 
wedd ing was celebrated w i th the 
inst i tut ion of the Honorary Order 
of the Golden Fleece wi th wh ich 
Phil ip w ished success to his fa -
ther- in- law in the Discoveries that 
Portugal was ini t iat ing, similar to 
that achieved by Jason in Kolchis 
in his search for the Golden Fleece, 
symbol of weal th in that Asiat ic 
region. One must also remember 
the important help given by D. 
Isabel to Portugal-Flanders rela-
t ions, when she patronized Fle-
mish set t lement (about 1500 to 
2000 persons) in some of the 
islands of the rich and strategical-
ly important Azores Archipelago. 

The trade between Flanders and 
Portugal was very important . In 
the XIII century there were already 
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Portuguese merchants in Lille and 
Bruges, and since 1414 the Fle-
mish had a brotherhood in Lisbon. 
In 1499, the Portuguese factory 
(trading sett lement) left Bruges for 
Antwerp, taking wi th it all the fac-
tor ies f rom other nat ions. In 1511 
Portugal received the privi lege of 
«most favoured nation» and the 
number of Portuguese merchants 
grew, most ly as a consequence of 
the arrival of Portuguese Jews 
escaping f rom the terrors of per-
secut ions init iated in 1496. 

At art ist ic level, the Flemish 
legacy in Portugal is remarkable, 
as one may see in: «Suggestion for 
a Flemish Itinerary in Cont inental 
Portugal». 

But Flemish cultural inf luence in 
Portugal is not restr icted to art ist ic 
areas. In the XVI century a number 
of Portuguese wri ters and huma-
nists at tended Universit ies and 
other centres of Flemish cul ture. In 
Leuven, among others, s tud ied: 
Friar Diogo de Murça (remarkable 
theologian and Rector of Coimbra 
University, where he made impor-
tant changes); Andre de Resende 
(important Renaissance ideologist 
and pedagogue) and responsable 
for the coming to Portugal of Cle-
nardo - Nicolas Cleynaerts - João 
Vasaeus - who came to teach at 
the Portuguese University. 

Portugal 's cultural inf luences in 
Flanders are not so well known as 
the economic ones, but it seems 
evident that Flemish inteleectual 
centres assimi lated the cultural 
contr ibution which the Portuguese 
Discoveries legated to Renais-
sance Europe, not only in the exact 
sciences, but also in anthropology 
and ways of th inking. 

MAFRA-CARRILHAO 
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Suggest ion for a F lemish Iti-
nerary in Cont inental Portugal 

Mafra - Mafra 's Convent Church 
has one of the biggest bell ch imes 
in the world, composed of 114 bells, 
of wh ich the largest weighs 10,000 
kilos. This ch ime was.made by the 
craf tsmen Waghevens f rom Ant-
werp and Levache f rom Leuven. 

Lisbon - Ancient Art Museum: 
«The St. Anthony Temptat ions» by 
Hieronymus Bosch (painting ac-
quired in Antwerp by the Portu-
guese intel lectual Damian of Gois 
is considered one of the most im-
portant works of Bosch; «The Vir-
gin and Child by Hans Meml ing, 
paint ing of a personal tendency, 
far f rom the realism that is obst ina-
tely considered to be the reason 
for existence of Flemish art; «Ma-
r i a ^ Seven Sorrows» by Quinten 
Metsys, is one of.his most repre-
sentat ive works together wi th the 
t r iptyches of An twerp and Brus-
sels museums. Gulbenkian Mu-
seum - has t w o small panels by 
Van Der Weyden, one by Dierich 
Bouts and three paint ings by 
Rubens (one of «Helena Fourment», 
second wife of the great artist, 
another one called «Centaurs» and 
finally «The f l ight to Egipt», s tudy 
for a paint ing which hangs in the 
Cassei Museum in Germany) 

Setúbal - In this City 's Museum 
there is a paint ing at t r ibuted to 
Metsys - «The Angel appear ing to 
Saint Clara, Saint Colette and Saint 
Agnes». 

Évora - In the Regional Museum 
one may see «The Virgin's Life», 
probably the largest al tarpiece of 
Flemish origin that ever existed in 
Portugal. The art ists who p rodu-
ced it are unknown but they are 
thought to be masters of the Bru-
ges School inf luenced by Gerard 
David, Hugh Van Der Goes and 
Roger Van Der Weiden. In the 
Cathedral there is a sculpture of 
the Archangel Gabriel by the Fle-
mish sculptor Olivier de Gand. The 
Art Gallery of the Dukes of Cadaval 
has three tombstones in bronze 
dat ing f rom the XVI century. One is 
complete ly decorated wi th inter-
laced floral mot ives, another re-
presents the en tombed and the 
th i rd , the en tombed woman wi th 
an archi tectonic background and 
eleven small f igures under cano-
pies. 
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ROTEIRO FLAMENGO EM PORTUGAL 

Lamego - The Lamego Museum 
has the best col lect ion of Flemish 
tapestry in Portugal (from Brus-
sels, in the f irst third of the XVI 
century). 

Braga - In the Cathedral one 
may apprec iated the t omb of D. 
Afonso, first son of King John I 
(and brother of D. Isabel, Duchess 
of Burgundy and Countess of Flan-
ders). Made in Flanders in the 
middle of the XV century, the t o m b 
is in carved copper in the form of a 
death-bed, canopy and jacent. 

Coimbra - Old Cathedral : here 
there is a bril l iant Gothic al tarpiece 
in gilt w o o d carv ing, p roduced by 
the Flemish masters Olivier de 
Gand and Jean d'Ypres. 

Machado de Castro Museum -
valuable centre of Flemish art: 
some images of Olivier de Gand, 
belonging to the Old Cathedral 's 
al tarpiece and a Calvary by the 
same art ist;a small panel repre-
sent ing the Virgin and Chi ld, at tr i -
buted to Isenbrant, pupi l of Gerard 
David; a t r ip tych of the Passion, by 
Quinten Metsys. 



FEIRA DAS VAIDADES 

V iajar, correr o mundo, sentir o 
palpitar de outros lugares e 

gentes, outras falas e cos tumes, 
são vivências insubsti tuíveis que 
marcam e mode lam os homens do 
nosso século. Século de comun i -
cação global este t empo cen-
tenário que v ivemos, tanto tem 
contr ibuído para a compreensão 
do Homem, avivando o saber, 
realçando as di ferenças, mode-
rando as intransigências, como 
tem propic iado a padronização, 
cr iando estereót ipos universais, 
esbatendo as di ferenças, impon-
do modos estranhos de estar. 

Perceber tudo isto, como es-
pectador pr iv i legiado, é a especial 
cond ição de quem por prazer ou 
dever está l igado às formas de 
comunicação actuais. 

O Tripulante de Cabine da Avia-
ção Civil é, sem dúvida, queira-o 
ou não, um pesquisador, um ac-
tor, um agente de comun icação 
entre os homens .Diariamente 
capta compor tamentos , analisa 
reacções, depara-se c o m novas 
formas culturais de estar. Mas tam-
bém age junto dos outros, t raduz a 
sua cul tura, apõe a sua marca, a 
marca dos ...Seus... 

É ass im, naturalmente, que vão 
surgindo Tr ipulantes capazes de 
expressar, abstraindo,a r iqueza 
daquele dup lo mov imento de 
aprox imação entre os homens. 
Uns, mais mov idos pelas razões 
da C iênc ia , são S o c i ó l o g o s , 
Psicólogos, Histor iadores, Jur is-
tas, Economistas, etc. Outros, 
t ocados pela asa da arte e da es-
tét ica, são poetas, romancistas, 
fo tógrafos, pintores, etc. 

Através da arte e da ciência vão 
descobr indo padrões e d i feren-
ças, vão detec tando o perene e o 
efémero, vão valor izando o uni-
versal e o local. 

São estes Tr ipulantes que va-
mos passar a trazer ao vosso co -
nhecimento, roubando- lhes a int i -
midade do seu saber e arte para a 
colocar ao serviço do públ ico, es-
pecia lmente ao serviço do «nos-
so» públ ico natural, o nosso pas-
s a g e i r o e o nosso c o l e g a de p r o -
f issão. 

Sem querermos destacar ou ele-
ger qualquer campo artíst ico ou 

cientí f ico vamos hoje apresentar-
-vos alguns Tripulantes de Cabine 
que se têm sal ientado na pintura. 
De entre nós não são os únicos 
pintores, nem a sua notícia aqui 
signif ica qualquer juízo de mais 
valor ou qual idade. 

Porém, os dois pintores que hoje 
aqui vos damos a conhecer expu-
seram recentemente os seus t ra-
balhos c o m o caloroso aplauso do 
públ ico e da crít ica, representan-
do duas técnicas e duas formas 
dist intas de captar a v ida e de 
sintetizar exper iências. 

DÉCIO RUI LOBATO 

Autod idata assumido, o Rui foi 
longamente tecendo uma malha 
de vivências e experiências mui to 
sent idas na procura de novas for-
mas, novas técnicas e novos meios 
de se expressar. 

Técnicas novas, f ruto de mui to 
t rabalho e bastante calor. Expe-
riências ousadas com materiais 
inventados e reinventados, mis tu-
rados, amalgamados espontanea-
mente segundo os d i tames do 
amor pela cr iação. Mas cr iação de 
algo diverso e interveniente, p ro-

vocatór io talvez. A sua pintura 
deno ta mui to v ivamente uma 
qual idade: - impedir a indiferença. 

Uma obra do Rui Lobato é 
sempre perfeitamente identificável 
c o m o sua. Esta é outra qual idade 
reveladora do amadurec imento 
que at ingiu ...mas só, só porque 
sem a escola que repudia embora 
int imamente l igado aos homens 
cu jo dest ino pretende influenciar 
ao gritar o seu inconformismo pe-
rante as coisas estabelecidas. 

Revolta de tons, formas e temas 
são o corolár io de uma personal i -
dade inquieta, mo ldada na mu-
dança dos f ru tuosos anos sessen-
ta e atenta «contra» o assentar 
con formado de novos classic is-
mos. Trabalho e luta diár ios contra 
a convenção. Trabalho que, quase 
que por s i , vai ganhando uma es-
t rutura sól ida e compreensível , 
onde o desequi l íbr io aparente dá 
progressivamente lugar a uma 
harmonia de formas e coerência 
de esti lo. 

As suas vivências afr icanas são 
cada vez mais visíveis nas cores e 
tons de que impregna a sua obra, 
cu jas formas esvoaçantes ou 
aquát icas e, por tanto, per ic l i tan-
tes, sofrem o contra balanço das 
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cores quentes e térreas da Afr ica 
que tão bem conhece e ama. 

O Rui Lobato que hoje aqui mos-
t ramos, só em 1989 conseguiu ser 
arrancado ao anonimato expondo 
conjuntamente c o m a Maria João 
Montei ro, t ambém sua co lega Tr i -
pulante de Cabine, no novo espa-
ço, então inaugurado, do SNPVAC 
(Sindicato Nacional de Pessoal de 
Voo da Aviação Civil) e da APTCA 
(Associação Portuguesa de Tr ipu-
lantes de Cabine). Cont inuando a 
sua evolução, voltou recentemente 
a expôr na Galeria Novo Século -
Fevereiro/Março de 1991, c o m o 
apoio geral da crít ica. 

O futuro da obra do Rui não se 
pode adivinhar. Mas poder-se-á 
ter uma certeza: o Rui cont inuará a 
exper imentar novos materiais e a 
não dar sossego/ t réguas a si 
mesmo. 

JORGE FAZENDA 

Na pintura, encontrou o Jorge 
as suas referências de estabi l i -
dade, ca lma e viver por tuguês, em 
cont raponto com a agi tação e de -
senraizamento que a vida de Tr i -
pulante necessar iamente acarre-
ta. 

As cores suaves e românt icas 
das suas aguarelas retratam o quo-
t id iano, o s imples, o natural, en -
f im, as suas referências de juven-
tude. São as paisagens, as casas, 
os moinhos, a melancol ia de for-
mas que perpassam de certos ne-
voeiros, a cor e o cheiro da terra 
que tanto ama e o atrai. A terra 
c o m a qual por necessidade se 
encont ra após o frenesim propor-
c ionado por outras paragens. 
Paragens que, sem deixar de o 
marcar, não consegui ram apagar 
as suas profundas raízes por tu -
guesas. Pelo contrár io, as d i feren-
tes terras que aprendeu, ensina-
ram-lhe a olhar c o m maior car inho 
os recantos e paisagens da sua 
infância e estabi l idade. Recantos 
e paisagens que quer e pensa c o m 
a suavidade e ternura que a agua-
rela lhe oferece. 

Desde sempre o Jorge sent iu 
necessidade de se expr imir atra-
vés da arte, de cont inuar a dar-se 
aos outros, extravasando o que 
em si não cabe. Dedicou-se à 
música, escreveu, exper imentou 
o óleo, mas foi a aguarela que o 
apaixonou. 

Foi c o m a lguma resistência que 
f inalmente no ano de 1989 expôs 
pela pr imeira vez no Hotel A lba-
troz em Cascais, expos ição que 
const i tu iu assinalável êxi to e o 

mot ivou para uma nova most ra 
dos seus t rabalhos no ano de 1990 
no Espaço Arte do SNPVAC (Sin-
d icato de Pessoal de Voo da Avia-
ção Civ i l ) /APTCA (Assoc iação 
Portuguesa de Tripulantes de 
Cabine). 

Recentemente, Março/Abr i l de 
1991, como corolár io do seu t ra-
jec to em busca das suas or igens, 
do seu verdadeiro «eu», o Jorge 
expôs os seus t rabalhos na Asso-
c iação Recreativa e Cultural de 
Alcorochel (Torres Novas). A sua 
terra, terra dos seus antepassa-
dos, aqui se encont rou cons igo 
própr io ao levar esta expos ição a 
uma pequena aldeia por tuguesa, 
aliás uma das poucas exper iên-
cias deste t ipo jamais realizadas. 

Sem negar a inovação e reco-
nhecendo o «devir» das coisas e 
da vida, a sua pintura é já a certeza 
de que a memór ia de um povo está 
garant ida c o m o aval da sua técn i -
ca e da sua paixão por este país 
que, c o m o poucos , conhece. 

«VOAR EM TERRA (!?) 

No âmbi to das Comemorações 
do Dia Mundial dos Tripulantes de 
Cabine, real izou-se no passado 
dia 30 de Maio uma Corr ida/ 
Convívio na distância aprox imada 
de 7.000 metros aberta à part ic i -
pação de todos os Assoc iados de 
Sindicatos e/ou Assoc iações l iga-
das à Aviação Comercial Por tu-
guesa e Estrangeira. 

Não sendo uma iniciat iva inédi-
ta no seio do Sindicato Nacional 
do Pessoal de Voo da Aviação 
Civil (SNPVAC), já que em Dezem-
b r o de 1 9 8 2 , por a l t u r a d o seu 2 5 ° 
Aniversário, se realizou idênt ica 
prova mas com a part ic ipação 
restri ta dos Sindicatos do Voo, fo i , 
con tudo , esta , a pr imeira realiza-
da conjuntamente por aquele Sin-
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dicato e pela Associação Por tu-
guesa de Tr ipulantes de Cabine 
(APTCA), e que se pretende assu-
mir como uma acção com cont i -
nuidade e c o m o componen te 
sóc io-despor t iva mais consegui -
da. 

JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA 
E BRITO 

Autod idacta . 
Representado em co lecções 

part iculares em Berl im, Barcelo-
na, Madr id , Rio de Janeiro, Porto, 
Lisboa, Gramby (Quebéc-Canadá) 
e na Câmara Munic ipal de Sintra. 

Colaborador eventual em jor-
nais e revistas, como «cartoonis-
ta» e em cenograf ia. 

Em Portugal, apenas expôs duas 
vêzes: na «Arvore» (Porto) e em 
Lisboa, na Colect iva da Inaugura-
ção de «Espaço-Arte» da APTCA. 

Prepara actualmente um con -
junto de trabalhos a expôr em Tou-
louse/92. 

JOSÉ BORGES 

No Jard im Zoológ ico de Lisboa, 
a partir de 1/06. 

Ao lado das paisagens alenteja-
nas, um rosto marcado pelas ru-
gas, um chapéu numa parede, o 
reflexo de uns t roncos na l impidez 
da água, a fronteira entre a som-
bra e a luz numas arcadas de uma 
c idade histór ica, pescadores, t ra-
balhadores do campo , a inocente 
candura das meninas de S.Tomé, 
o rendi lhado das cort inas de uma 
janela... 

Fixa o instante que não se re-
pete, a luz que nada tornará igual, 
o recorte que a erosão do tempo 
cedo fará di ferente. Acaba de 
chegar ao mundo dos animais, 
tantas vezes incompreendidos e 
perseguidos por esse mundo fora. 
E o conseguir, com esta sua expo-
sição, que mais olhares se vol tem 
para a necessidade da sua defesa, 
já bastaria para lhe agradecer este 
seu trabalho. 

Brevemente na R.T.P. 
Série de seis episódios - «A AVIA-
ÇÃO EM PORTUGAL» 

Está já pronta para exib ição e 
em breve será anunciada pela 
R.T.P., uma série de seis progra-
mas, de uma hora cada, sobre a 
Aviação Portuguesa, desde as 
primeiras tentat ivas de voar até à 
Aviação dos nossos dias. 

A série é a concret ização de 
uma ideia original do nosso Cole-
ga Duarte André (Chefe de Cabine 
na TAP-AIR PORTUGAL e Advo-
gado) que, com a co laboração en-
tusiasta e a l tamente competen te 
de quatro outros prof issionais de 
Aviação (três ex-Comandantes da 
TAP e um Brigadeiro da Força 
Aérea Portuguesa), conseguiu que 
a Radiotelevisão Portuguesa a 
aceitasse realizar. 

São os seguintes os temas dos 
seis episódios: 

1 . OS PRECURSORES 
Autor ia: Dr. Duarte André e 
Ctes. Silva Soares e Jorge 
Peixoto. 

2. A GÉNESE DA NAVEGAÇÃO 
AÉREA 
Autor ia: Cte. Silva Soares. 

3. AS VIAGENS PIONEIRAS 
Autor ia: Cte. Silva Pereira 

4. A AVIAÇÃO GERAL E A AVIA-
ÇÃO DESPORTIVA 
Autor ia: Dr. Duarte André e 
Cte. Jorge Peixoto 

5. A AVIAÇÃO COMERCIAL DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
Autor ia: Ctes. Silva Pereira e 
Silva Soares. 

6. A AVIAÇÃO MILITAR 
Autor ia: Brig. José Krus Abe-
casis. 
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E S T E É O AR CONDICIONADO 

... QUE HOJE 
PODE INTEGRAR 

O SEU ESPAÇO. 
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O NOVO FNAC 

Para lhe garantir uma década de conforto, a 
FNAC reuniu, neste Novo Aparelho, a mais 
moderna tecnologia em Ar Condicionado com a 
tradição de qualidade que há muito a tornou 
Líder no País. 

Resistência — capacidade de funcionamento 
contínuo durante longos períodos — no Verão e 
no Inverno — sempre com a mesma eficácia. 
Novo Design — concebido para uma integração 
perfeita em qualquer espaço: em casa, no escritó-
rio, na loja... na parede, no tecto, num vão de 
janela... 

Conforto Total — ultra-silencioso graças ao 
completo isolamento sonoro, para que o seu 
clima de bem estar não seja perturbado. Grelhas 
direccionais para uma difusão adequada do ar e 
uma fácil utilização fazem deste Novo Aparelho 
a melhor solução de conforto. 
Assistência — garantia da maior rede de Insta-
lação e Assistência Técnica do País. 

Para mais informações / 01 - 363 36 90 

F R A C 
Em qualquer espaço. Em qualquer tempo. 


