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Exposição

"A LINGUA
PORTUGUESA"
Português encontra
-se entre as línguas mais
faladas do mundo: o
número dos seus falantes
ronda os cento e setenta
milhões e o seu uso situa-se num espaço que
abarca os cinco
continentes. Trata-se de
um sucesso notável se
pensarmos na origem
dessa expansão: um
pequeno país isolado no
extremo da Europa e com
uma população redu/.ida
quando comparada com a
da Inglaterra ou da
Espanha, únicos países
europeus cujas línguas são
mais faladas
mundialmente que o
Português.

Sabemos como se iniciou
este processo, consequência
da expansão cujo apogeu se
situa no século X V I . Com o
declínio do Império, a partir
do final desse século, não
cessa a difusão da Lingua,
transmitida pelos chamados
"portugueses das sete partidas", por um lado, e, por
outro, pelo desenvolvimento
do Brasil, independente desde
o início do século X I X .

among the most
spoken languages
in the world: about
one hunch ed and
seventy million
people spread all
over the five
continents speak
Portuguese.
Its a remarkable
achievement for a
small country that
lies in the western
tip of Europe,
with a small
population far
from the number
presented by
England or Spain,
the only two
European countries whose
languages are
more widely
spoken.

I.aura ("astro Caldas
Paulo ( intra

No Brasil, como nos países africanos lusófanos
que ganharam a independência em meados da
década de 70 do nosso século, o Português foi
usado como o elo unificador de populações de
origens étnicas diversas e de culturas
diferenciadas.

Será este o maior sucesso da nossa História.
Não é algo que tenha um valor material
contabili/.ável em termos económicos, sendo
antes um testemunho directo desse convívio de
séculos com outros povos, que absorveram
uma língua diversa das suas.

O NASCIM
Laura Castro C aldas
Paulo Cintra

We know how this process took place, a logical consequence of the expansion whose apogee lies in the 16 th
century. In spite of the decline of the Empire, the process of
diffusion of the language goes on due to the so called
"Portuguese of the seven corners "and on the other hand
due to the development of Brazil, independent since tlu
beginning of the 19 th century. In Brazil, as well as in th
African countries, whose official spoken language is Poi
tuguese, the language was used as a link among populatio
with different ethnic, linguistic and cultural origins.

Alo falar em absorção não podemos deixar de referir que o
Português falado noutros continentes sofreu alterações mais ou
menos profundas. A mais significativa é a do Português falado no
Brasil que tem pronúncia e léxico diversos do Português europeu.
Essa variante, bem como os crioulos que surgiram em Cabo Verde
e na Ásia, mostra bem a capacidade de adaptação da nossa língua
a outras situações. Um dos resultados dessa adopção foi o
aparecimento de literaturas novas, uma das quais a brasileira, já
com uma história de que nomes como os de Machado de Assis,
Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Melo
Neto, Drummond de Andrade ou Jorge Amado são amplamente
conhecidos, emparelhando com os portugueses Eça de Queiroz,
Fernando Pessoa, Vitorino Nemésio, Jorge de Sena, Virgílio
Ferreira ou José Saramago e com os africanos como Baltazar
Lopes, Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Mário Andrade, Agostinho
Neto, Pepetela, José Craveirinha, Rui Knopfli, Francisco José
Tenreiro e Luandino Vieira.

JLhese linguistic peculiarities explain some alterations in the
Portuguese spoken in Brazil, in Cape Vet de (crioulo) and in Asia;
this is a proof of the great capacity of adaptation of the Portuguese
language. And side by side with names like Eça de Queiroz,
Fernando Pessoa, Vitorino Nemésio, Jorge de Sena, Virgílio
Ferreira, José Saramago, among others, there are Brazilian like
Machado de Assis, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos,Guimarães
Rosa, Melo Neto, Drummond de Andrade, Jorge Amado, and the
African's Baltazar Lopes, Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Mário
Andrade, Agostinho Neto, Pepetela, José Craveirinha, Rui Knopli,
Francisco José Tenreiro, Luandino Vieira.
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Se a cultura, a literatura e a história portuguesas se impõem por si,
através do seu passado e do seu presente, o modo de afirmação do
Português através do mundo revela-se na multiplicidade de
realizações da nossa língua, que evidencia a sua universalidade e
a sua plasticidade. Importa tornar explícita essa qualidade
comunicacional, traço distintivo de um povo que dela faz o trunfo
maior da sua presença nas outras partes do mundo, primeiro na
aventura dos Descobrimentos, depois nos caminhos de uma
emigração que espalhou a nossa comunidade pelos mais remotos
cantos do planeta.
O guião desta exposição é da responsabilidade do Prof. Doutor
Nuno Júdice. A exposição conta com um "'corredor" onde estarão
montados 60 aparelhos de TV, transmitindo em simultâneo imagens
de pessoas falando Português, demonstrando a diversidade e a
dispersão espacial da nossa língua.

4.
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The multiplicity of achievements all over the world witness once
more the universality and plasticity of Portuguese.
Portuguese
culture, literature and history are respected for what they are and
were in the past. And those are the main characteristics of a people
with a huge power of communication, the first among the first in
Discoveries, a people whose emigration is spread all over the world.
Prof.Dr. Nuno Júdice is the author of the guide of this Exhibition.
The Exposition shows a "corridor" with 60 TV sets, broadcasting
simultaneously images of persons speaking Portuguese, explaining
that way the diversity and spatial dispersion of our language.
Texto e lotos gentilmente cedidos pelo:
Text and photos by courtesy of :
Comissariado de Portugal para a EXPO - SEVILHA

T: 82 32 29
Tlx: 65827 ULMP
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(antigos Quiocos)

José Freire

Aiiijp tónaraísos najfflrra !
E nem sempre nos locais que nos habituamos a considerar ou
a imaginar paradisíacos, lugares muitas vezes só integrantes
de sonhos, talvez, em grande parte, suscitados por leituras,
filmes e documentários, sítios que serão, quem sabe,
considerados paradisíacos porque», exactamente como o
Éden Bíblico, estarão fora do alcance do comum dos
mortais.
E quantas vezes esses paraísos estão mais perto do que
imaginamos - aqui ao lado, quiçá mais além, possivelmente
escondidos ou, fica a dúvida, talvez não transpareçam pela
inépcia da procura, pela incipiente imaginação, pelo alheamento e insensibilidade de quem não os sabe ou não os quer
encontrar.
Os olhos viram-se mais facilmente para a montra das
vestimentas, para a caterva de electrodomésticos e aparelhagens algures no Centro Comercial, para o bólide, estacionado na avenida, que preenche quimeras de vaidades
inglórias.
O tempo é escasso para viver e para arranjar o vil metal que
comprará essas parcelas frustrantes de um efémero paraíso.
E , nessa correria afobada, não sobra o tempo de olhar para os
lados, para olhar a flor, a árvore, o fruto, a água cristalina das
fontes, as encostas das colinas, o mar, o céu, não sobra espaço
para sentimentos de bondade, para um estender de mão
amiga, para altruísmos e amor ao próximo...
Ainda há internos na Terra !
E nem sempre nos locais que nos habituamos a considerar ou
a imaginar como infernais.

Não é só na guerra, nas confrontações de todo o tipo
(quantas vezes entre irmãos), nos actos terroristas, nas
segregações e perseguições, raciais ou não, nas ditaduras
de torturantes violências, quantas vezes distantes demais
e só chegando ao nosso conhecimento através das leituras
e dos audio-visuais, que encontramos o Inferno.
E os Olhos continuam a não sair da montra, a não largar
o bólide, ou, se saiem, depressa se desviam dos pequenos
infernos em que, quotidianamente, tropeçamos, quer
nas ruas, quer em casa, nos empregos...
E, na correria dos passos dias, não há tempo para olhar
a miséria, a desgraça, a dor, a fome, a solidão, não há
espaço para inquietações com os órfãos, os abandonados,
os desprotegidos da Sorte, os viciados, deficientes,
mutilados...

Felizmente há quem O L H E !!!
Há quem tente fazer, dos infernos, paraísos !!!

É a força do sonho, da fraternidade, da boa índole, que
tantas vezes arrasa montanhas que pareciam inderrubáveis.
Lutando contra dificuldades imensas, são homens
como Raul Indipwo que nos fazem pensar que os
paraísos poderão não estar assim tão longe... E que
os infernos poderão acabar um dia !

E
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o espanto começava então,
com a simpl icidade das coisas simples
que se encontram no campo, com a
imponência das coisas imponentes
que o Homem idealiza e edifica onde
quer que seja. Num misto de selva,
jardim e granja, que um riacho,
correndo nas baixezas do vale, cliva
pelo meio, surgiam, por entre as
árvores, cúpulas e minaretes de um
palácio encantado - meio construído,
meio por construir - mas revelando
a grandeza de quem só consegue
sonhar alto e grande.

he marvels
started
then, with the simplicity
of simple things that one
finds in the countryside,
with the magnificence of
magnificent things than
Men idealizes and builds
anywhere.
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\J% primeiros passos seriam em direcção aos interiores onde o
anfitrião esperava, trajando de branco como é seu hábito. Recebia a
equipa de reportagem com o à vontade que caracteriza quem tem
sempre a^: portas abertas e se rodeia de muita gente. Eram amigos...
eram benvindos !

I he first steps took its into the house, where the host was ex-^
peeling us, wearing white cloths as it is his usual. He greeted us ,'<
in a relaxed way which is typical of those who keep an open, drtor
and surround themselves with lots of people. We were friends... we
were welcome!

'Estávamos no coração da Fundação Ouro Negro...

It was the heart of the Ouro Negro

Foundation...

Ouvimos
Raul Indipwo:
Esta é uma Fundação
Afro-Portuguesa ou
Luso-Angolana, que
pretende estreitar laços
entre Portugal e os
"PALOP".
A Fundação foi criada
em Portugal porque é
neste país que eu vivo
há muitos anos e é aqui
que tenho o meu património.
A Sede Universal é
neste local porque ele é
o meu espaço, onde
habito e que doei, com
todas as coisas, à
Fundação. Esta foi a
primeira pedra; depois
quero, em Angola, no
Palácio de Ferro, fazer
a Sede em Africa.
Aerius : O Palácio de Ferro?
R.I.: Sim, é um edidício situado em Luanda, bastante central, que
é atribuído a Eiffel. Tenho a promessa da sua recuperação, já que
neste momento se encontra em muito mau estado. Mas tem
pormenores fabulosos e vale bem a pena recuperá-lo. Tomás
Taveira ofereceu-se para me fazer o projec-to de um anfiteatro, a
situar num terreno que fica por detrás. E de França chegou a
promessa de uma verba para os de trabalhos a efectuar.
Palácio de Ferro ou Palácio do Café / Iron Palace or Palace of the Coffee

We listened

Raul

to

Indipwo:

Êt

This
is an Afro-Portuguese or LusoV
j^-.
-Angolan Foundation
Mflfera 9
-''*Wjthat wishes to narrow
the bonds
between
and the
Portugal
"PALOP"
(African
countries of Portuguese Official Language). The Foundation was created in
Portugal because this
is the country were
I've been living for
so many years and
it's here I have my
patrimony.
The Universal head-office is in this place because this is my
world where I live,
and that I've donated
with all it's assets to the Foundation. This was the first stone; after
this I would like, in Angola, at the Palácio de Ferro, to establish
the African head-office.

I-IjC|BI
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Aerius: The Palácio de Ferro (the Iron-Palace)?
R.I.: Yes, it's a building in Luanda,very central, which is attributed
to Eiffel.
I've been promised its reformation because at this moment it is in
terrible condition. But it's fabulous, which makes it worthwhile
restoring.

MINHA T E R R A E G R A N D E , MAS S E R A
MAIOR SE E U A F I Z E R C R E S C E R .

How did the idea of creating this foundation arise?

R.I.: When Milo was still alive
we thought of creating an institution of some sort that would
help our countrymen, out of their
e orientar todas as crianças de homeland, their musical career.
origem africana em situação But Milo died without making it
difícil. Uma "Aldeia S.O.S.", possible to complete this project
a criar futuramente em Benguela, and, in the meanwhile, I went to
é, no entanto, o projecto mais Angola and, facing the ghastly
panoramathere ,1thought I could
premente.
(Raul Indipwo)

A . : Como é que surgiu a ideia
de criar esta Fundação?
R.I.: Quando o Milo ainda era
vivo, pensámos em fazer um
organismo qualquer que ajudasse os nossos conterrâneos de
Angola na sua carreira musical
fora da sua terra. Mas o Milo
morreu sem se ter podido concretizar este projecto. Visitei,
entretanto, Angola e, face ao
panorama com que fui confrontado, achei que podia fazer
algo de muito mais alcance e
utilidade. Então surgiu-me a ideia
de criar a Fundação Ouro Negro.
A : Com que apoios conta?
R.I.: O que tenho tido é manifestações de apoio, carinho,
conforto e encorajamento. E
difícil de pedir e é difícil de
dar... então faço o que posso no
campo cultural. Tenho a sorte
de pintar e de os meus quadros
serem vendidos. Este ano farei
exposições na Figueira da Foz e,
em Lisboa, na Trindade, na
APTCArte, etc. O "Arlequim"',
que é uma pintura minha feita há
dois anos, será a capa de uma
colectânea sobre o Duo Ouro
Negro. E em breve sairá uma
colectânea de quatro ou cinco
álbuns, com o título "Cantar
Português", que é uma obra que
divulga a cultura de língua
portuguesa e os seus artistas.
Gostávamos ainda de organizar
em Junho, na F.I.L., uma semana cultural angolana onde, além
desta colectânea, lançaríamos um
livro sobre etnografia angolana,
livros de poesia (entre estes um
livro meu - "O Adamastor"),
haveria exposições de pintura,
gastronomia africana, espect á c u l o s de folclore c o m a e x i b i ç ã o
do Ballet Nacional de Angola,
etc. Entretanto a Fundação tem o
projecto Viláfrica, em Cascais,
tendo em vista albergar, auxiliar
12

I paint, and my paintings are
sold. This year I'll exhibit at
Figueira da Foz and in Lisbon
at Trindade and APTCArte...
My painting - the " Harlequin" will be the cover of a Duo Ouro
Negro collectanea. After this
there will be a collectanea of
four orfive LPs, called "Cantar
Português" which promotes both
the Portuguese language's culture and its artists. On top of it
we would like very much to organize in June, at F.I.L. (Lisbon
International Trade Fair), an
Angolan cultural week. There
would be painting exhibits, African gastronomy, folklore shows
performed by the "Angolan National Ballet", etc., the launching of the collectanea, a book on
Angolan ethnography,books of
poetry...
In the meanwhile the Foundation has the Viláfrica project in
Cascais, which is to house, help
and guide all the children of
African origin in hardship. The
implementation
of one S.O.S.
Village in Benguela is nevertheless the most pressing project.

1

"Arlequim"
"Harlequin "

E pronto, a Fundação Ouro Negro está apresentada... "Ouro
Negro" porque sim, porque é
um nome que condiz com a
Fundação, com a ideia, com os
fundadores , pois embora o Milo
já não seja vivo, sem dúvida que
ele foi um dos mentores desta
obra... E eu... eu espero ainda,
durante muitos anos, poder
dirigir esta Fundação... "et aprés
moi... le déluge!

do something with much more
scope and worthiness. It occurred to me then to create this
Foundation.
A. Whose help do you rely on?
R.I.. I've had people showing
support, warmth, comfort and
encouragement. It's very difficult to ask anything at all from
anybody, I've got this gift.

And that's that, The "Ouro Negro Foundation" has now been
introduced... " Ouro Negro"
because yes, it's a name that
suits the Foundation, the idea,
the founders, though Milo is no
longer alive, no doubt he was
one of the mentors

and

founders

of this work... And I, I hope, still
for many years, to be able to run
this Foundation ... "et aprés
moi... le déluge!"
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'esde que os homens conseguiram eliminar
o isolamento que os mantinha em pequenas
áreas, os aperfeiçoamentos técnicos e e as
inovações formais da Arquitectura espalharam-se pela superfície terrestre,
acompanhando a expansão territorial de certos
povos, das doutrinas religiosas e da
cooperação económica e cultural.
Com a formação do Império Romano
espalharam-se, na bacia mediterrânica e em
vastas regiões da actual Europa, os edifícios
típicos, os processos de construção e os
conceitos plásticos
greco-romanos.
Posteriormente o Cristianismo levou ainda
mais longe esta maneira especial de construir,
conhecida por estilo romano. E quando os
"mattres bâtisseures" franceses aperfeiçoaram o sistema de abóbodas ogivais e
criaram, a partir daí, um novo estilo, a
extensão desse sistema não se reduziu à
França - implantou-se em toda a cristandade,
ignorando fronteiras, distinções étnicas e
políticas. A partir do séc. X V , as
características da arquitectura renascentista
impuseram-se em quase toda a Europa; e as
descobertas, as conquistas, a colonização e a
intensificação do comércio, levaram até às
terras da América e do Oriente um estilo
comum - o Barroco.
Um fenómeno idêntico aconteceu com a
expansão do Islão, do Budismo e das culturas
americo-índias. E mais recentemente, de há
um século a esta parte, com o Neo-Renascentismo e com a maneira actual de
construção, que se espalharam a todos os
continentes e a praticamente todos os cantos
da Terra.

N cI o entanto, ao lado da renovação e da
expansão que essas características da
arquitectura erudita conheceram, outras
características - as da arquitectura popular - mantiveram-se através dos tempos,
mais constantes e mais circunscritas, como
uma base onde se podem encaixar e pôr a
relevo, as peças mais ricas, evoluídas, mas
também desenraizadas do património
comum dos povos com afinidades materiais
e espirituais.
Este dualismo de tendências não é,
evidentemente, nem imóvel nem estanque.
As influências recíprocas são inegáveis,
mas não há d ú v i d a que um certo
antagonismo de raças impediu, ou pelo
menos tornou difícil, uma fusão mais
completa dos dois. Esse antagonismo,
entre a arquitectura erudita e a popular, é
evidente nos pormenores de construção.
Para a última, as relações estreitas com as
condições naturais da região, o sentido
utilitário, bem definido, a rusticidade e
permanência são de importância capital.

Casa típica da Beira Baixa
Typical house of Beira Baixa
Paulo Antunes

Nenhuma guerra, até hoje,
modificou a natureza do
solo, o clima e outros
factores determinantes da
arquitectura regional
A arquitectura popular regional não é
urbana nem de origem, nem de tendência.
Ela pode "urbanizar-se", melhorar na
qualidade de construção e na perfeição da
forma mas, se contarmos as raízes que a
ligam solidamente à terra e aos seus
problemas, ela perde a sua força e
autenticidade.
Por outro lado, uma certa imunidade à
inquietude espiritual, que submete as
características da arquitectura erudita a
frequentes mudanças, uma acomodação à
falta de conforto e beleza e ao hábito de
fazer os mesmos gestos para semear, plantar, tratar e colher, de geração em geração,
tudo isto, incutiu na vida dos rurais, nas
suas ideias e iniciativas, uma tendência
acentuada para a estabilidade que falta em
outros meios com ocupações diferentes, o
que a arquitectura popular reflecte
fielmente.

PORTUGUESE
POPULAR
ARCHITECTURE
í here is no such thing as a
" Portuguese architecture
" nor a
" Portuguese house". There are stronger
differences between a house from Minho
( North) and a typical one (" monte")
from the Alentejo ( South) than between
some Portuguese and greek
constructions.
The common lines between the houses from
Paul and the ones from Evora-Monte
are
quite insignificant.
The houses from Fuseta
absolutely
and from Lamas de Olo have
nothing in common.
A great extension of our territory is
typically Mediterranean,
even when facing
the Atlantic, due to climatic analogies, the
soil, the vegetation, the blood, the culture
and the customs which have printed
common lines without however
neutralising
the individual
aspect of the
Mediterranean.
One other extension up North has suffered
a profound Atlantic influence. It differs
from the first one in a striking way, not
only by its climate but also by the
oreographic
relief, agriculture, economy ,
the people and even by its social
organizaarchition. It presents therefore different
tectural characteristics
which extend all
the way to Spain. But even in those two
dominant areas the characteristics
of the
popular architecture
are not identical.
There are some pure and important
alterations in sub-regions that differ in
certain
aspects.
But isn't there anything in common
genuinely Portuguese among such
diversity
? We believe there are
of characteristics
some common factors
although
sometimes
difficult to distinguish. They do not
concern a unity of types, lines or architectural elements but they are linked to the
people themselves in a way that is evident
in their constructions
- something hard to
define accurately but capable of laying
hold of the wonders of the Baroque
style,
making them humble in all their
exuberance.
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Povoação -Beiras
Village - Beiras
Rui Chalana
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Mn conclusion, the Portuguese
architecture remains on a stand still without any
changes of direction whatsoever.
The
words used to underline the
invulnerability of the rural man towards the new
conceptions of life and the perseverance
of
the characteristics
of his buildings are
susceptible to a much too literal
interpretation and connected
with our times.

The routine and the habits
of a restricted economy
delay the development of
the rural man
Interpretation
which wouldn't be exactly
right so it asks for some explanation: the
inertia the rural man presents
towards
city life is a fact but it is nothing that
by the
cannot be changed. Conditioned
circumstances
he adapts himself and tries
to reestablish the balance between the
conditions of life and the
constructions
that improve it. But all this takes time and
the handicaps are severe - the routine and
the habits of a restricted economy delay its

C^uanto às características da arquitectura
erudita, reflectem uma humilde cooperação
com a Natureza. A aceitação, quase fatal,
dos seus imperativos, opõe-se o desejo de a
dominar, com a ajuda da técnica, numa
tentativa constante de aperfeiçoamento; ao
utilitarismo opõem-se as preocupações
estéticas e de estilo: à rusticidade, a erudição
e os requintes urbanos; à permanência, uma
inquietude renovadora, enraizada em
fenómenos de ordem económica e social,
cada vez mais generalizadas e internacionais.
No entanto existe, de uma maneira geral, no
património arquitectural dos povos, obras
que, embora com raízes diferentes, duma
certa maneira se completam e influenciam.
Os grandes estilos eruditos ganharam frequentemente, aqui e ali, expressões locais
que são o resultado de uma adaptação às
condições particulares das diferentes regiões.
As características populares ganham, muitas
vezes, uma certa nobreza adoptando elementos ou ensinamentos eruditos, embora
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essa utilização os haja, muitas vezes,
transformado.
As áreas onde se estende e se define uma
forma particular de arquitectura, raramente
coincidem com as fronteiras territoriais.
São, normalmente, anteriores a estas e têm
raízes mais profundas e mais sólidas. A
nação e as suas fronteiras constituem,
duma certa forma, criações artificiais que
os acasos de uma guerra podem mudar ou
mesmo suprimir. Mas nenhuma guerra,
até hoje, modificou a natureza do solo, o
clima e os outros factores determinantes da
arquitectura regional.
E certo que os laços criados e mantidos
para assegurar a existência das nações,
influenciam a expressão das construções,
sobretudo daquelas que são objecto duma
maiorespeculação intelectual. De qualquer
forma, essa influência é bem leve e variável
se comparada com a forte condicionante da
Natureza no tipo de habitat das diferentes
regiões.

development.
Some important events in our Nation s
history gave rise to some great
changes
we can still appreciate today very clearly
the structure of
in the kind of population,
villages, distinguishing
traits of some
buildings and even in the raising of new
constructions.
Among these events we can
mention the Conquest, the
introduction
and production of corn, the exploitation of
resources from Brazil and more
recently
the strong influences from the Industrial
Revolution.
These last ones surpass all the others not
only by its extension but also by its
consequences
and the quickness of the
unbalance followed. The vertiginous
chain
of changes that occurred throughout the
world not more than a century ago
launched us in an adventure whose rhythm
effects,
is far from being slow and whose
after shaking the urban areas, is now
changing the rural areas.

Em Portugal,
por exemplo,
falta uma unidade
em termos de
arquitectura

N ão existe, de forma alguma, uma
"arquitectura portuguesa", nem uma "casa
portuguesa". Existem diferenças bem
maiores entre uma casa minhota e um
"monte" alentejano do que entre certas
construções portuguesas e gregas. Entre as
casas de Paul e as de Évora-Monte, os traços
comuns são insignificantes. As casa da Fuseta
e as de Lamas de Olo têm quase nada, ou
mesmo nada, de comum.
Uma grande extensão do nosso território é
tipicamente mediterrânico, mesmo quando
virado ao Atlântico, devido às afinidades
climáticas, do solo, da vegetação, do sangue,
da cultura e dos costumes, que imprimiram
características comuns sem, no entanto,
neutralizar o que existe de mais individual
nesta ou naquela região.
Uma outra extensão, mais ao Norte, sofreu
uma influência atlântica acentuada. Ela difere
da primeira duma forma marcante, não só
pelo clima mas também pelo relevo, culturas,
economia, povoamento e mesmo pela
organização social. Ela não pode deixar de
apresentar características arquitecturais
diferentes, que se prolongam, aliás, até
terras de Espanha. Mas mesmo nessas duas
grandes áreas dominantes, as características
da arquitectura popular não são idênticas.
Existem variações puras em sub-regiões
diferenciadas num ou noutro aspecto, decerta
importância.
Mas será que não existe algo de comum, de
especificamente português, nessa diversidade
de características? Acreditamos que sim,
que há certos factores constantes, por vezes
de distinção subtil, mas reais. Não dizem
respeito a uma unidade de tipos, formas ou
elementos arquitecturais, mas antes a
qualquer coisa do carácter das gentes que se
revela nos edifícios que elas constroem - algo difícil de definir com rigor, mas que
teve poder para apreender os delírios plásticos do Barroco, tornando-os humildes na
sua exuberância.

Olhão
José Borges

Podemos concluir, do que dissemos até
aqui, que a arquitectura em Portugal se
manteve e se mantém sem mudanças de
direcção. Os termos utilizados para sublinhar
a invunerabilidade do homem rural, perante
as novas concepções de vida, e a permanência
das características nos edifícios que ele
constrói, são susceptíveis duma interpretação
muito literal e relacionada com a época
actual. I n t e r p r e t a ç ã o que não seria
inteiramente exacta e que merece, por isso,
certos esclarecimentos: a inércia que o rural
apresenta em relação à febre urbana é um
facto, mas não é um princípio rígido e
imutável. Condicionado pelas circunstâncias,
ele adapta-se e procura restabelecer o
equilíbrio entre as condições de vida e as
construções que as melhoram. Mas tudo se
passa lentamente e a contra gosto - a rotina
e os hábitos duma economia restrita atrasam
o desenvolvimento.

Alguns acontecimentos de grande importância na vida da Nação estiveram na
origem de algumas grandes mudanças, que
podemos presenciar, ainda hoje, muito
claramente, nos tipos de povoamento, na
estruturadas aldeias, em certas características
dos edifícios e mesmo no surgimento de
novas construções. Entre esses acontecimentos citemos a Reconquista, a
introdução e desenvolvimento da cultura do
milho, a exploração das riquezas do Brasil
e, mais recentemente, as fortes repercussões
da Revolução Industrial.
Estas últimas ultrapassam todas as outras,
quer pela sua extensão, quer pela importância
das suas consequências, quer ainda pela
rapidez do desequilíbrio que dela resultou.
A cadeia vertiginosa das transformações,
que desde há pouco mais de um século têm
lugar no Mundo, lançaram-nos numa
aventura cujo ritmo está longe de acalmar e
cujos efeitos, depois de abalarem os grandes
centros, afectam, agora, os meios rurais.
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r \ . s distâncias deixaram, praticamente, de ser um obstáculo a essa
difusão. As centenas e os milhares de quilómetros perderam muito
do seu mistério e poder de separação dos indivíduos. Mesmo que
não saiamos da aldeia, da pequena cidade, essa aproximação
impõe-se. O brilho das grandes cidades chega aí, insinua-se e
instala-se através da imprensa, da rádio, do cinema e dos produtos
e ideias que se vendem. Esse brilho penetra nas regiões mais
recuadas, impressiona a população e perturba a calma tradicional
da sua vida monótona, mas também mais regrada e coerente.
Enriquece-a de conhecimentos, de possibilidades, de esperanças,
de objectos úteis e inúteis, sem, no entanto, ter criado uma base
sólida para estabelecer novos conceitos e formas de vida.
Essa facilidade de comunicação e de transporte não só reduziu as
distâncias e abriu novas
e atraentes perpectivas,
afectou também as relações naturais entre as
aldeias, assim como o
jogo tradicional das influências mútuas.
Não exageramos quando
dizemos que alguns
lisboetas estão mais
próximos de Nova York
que de Miranda do
Douro; que eles compreendem melhor as
reacções típicas dos cowboys do Texas que as dos
rurais de Montemuro e
que eles conhecem melhor os desejos hollyodescos das dactilógrafas
norte-americanas que as
aspirações mais puras dos
camponeses alentejanos.
Da mesma forma, o
proprietário rural abastado, o presidente da
Câmara, o professor, o
curandeiro, o usurário
e outras personagens
notáveis dos pequenos
meios de província, estão hoje mais próximos,
em pensamento e em
interesses, dos grandes
centros do que das pequenas cidades que os
"Espigueiros"
rodeiam.
Basta olharmos para a
forma como se vestem,
escutar as suas conversas,
conhecer os seus postos
de rádio, as suas leituras,
para nos apercebermos e
termos a certeza desse
facto.

Jorge Pessoa

O desenraizamento das bases da
"vida de província"
teve repercussões consideráveis
no aspecto das construções
Contaminados pelas influências da cidade, seduzidos pelo brilho
dos grandes centros e pelo aparato das suas realizações, eles
menosprezam as lições de sobriedade, de funcionamento e coerência,
que poderiam colher "in loco" . Impõem às aldeias um carácter
progressista que, a boa
maioria das vezes, não
é senão uma cópia, pouco semelhante, do dos
meios mais importantes.
Com muita frequência
vemos exemplos que
exprimem vaidades mas
que não embelezam nem
favorecem as aldeias.
A arquitectura popular
regional reflecte, como
seria de esperar, a perturbação que reina, uma
perturbação tão profunda que já se torna difícil
encontrar, em certas regiões, uma meia dúzia
de construções, feitas
de forma funcional e
harmónica, segundo os
princípios que eram
regra há 40 ou 50 anos.
Pensamos que o equilíbrio apelará, um dia,
para um novo período
histórico. Entretanto
tem que se preservar um
património que encerra ainda lições muito
preciosas. E contribuir
para a salvaguarda do
que merece ser mantido
é, nem mais nem menos,
um dos objectivos deste
trabalho.

1

A he popular regional architecture
shows , as expected,
such
areas
a disorder that it is already becoming difficult in certain
to find a few functional and harmonious buildings,
according
to the principles ruling 40, 50 years ago.
We do think that balance will one day appeal to a new
historical moment. Meanwhile one must preserve a patrimony
that has so much to teach us. And make our contribution to the
protection of what is worthwhile keeping - this is precisely one
of the purposes of this work.
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Portugal e a ONU
As Feridas de Guerra
Goa, O Sonho Impossível

MINAS de
S.DOMINGOS
que jazem
vira

C om vestígios de exploração muito antiga,
a Mina de S. Domingos, situada na Freguesia da
Corte do Pinto, Concelho de Mértola, fo
explorada até ao final do séc. IV...
Em 1857 a mina era redescoberta por um
espanhol de nome Nicolau Biava, passando a
pertencer, como ainda hoje, a uma empresa - "LA S Ã É I N A ^ ^
Sendo má a s i t u a ç ã o económica e
financeira, apostou-se na aplicação directa de
capitais estrangeiros, sobretudo ingleses, pelo
que se tornou arrendatária da Mina de S.
Domingos a empresa "Mason and Barry, Ltd",
pertencente a J . Mason, que se dedicou à
exploração da mina, enquanto esta durou. O
alvará data de 31 de Janeiro de 1859.

Saint
mines

Domingos
..lying in ruins

Wuh signs of very ancient mining, the
Saint Domingos mine, situated in the parish
of Corte do Pinto, Mértola county, was exploited until the end of the 14 th century.
By 1857 the mine was rediscovered by a
Spaniard named Nicolau Biava, belonging as
from then to a firm -"La Sabina".
Going through an unstable economical
and financial situation, direct investments of
foreign capital were made, mainly English.
So the firm " Mason and Barry, Ltd", belonging to J. Mason,who dedicated himself to
mining while the mine lasted, became its
tenant. The permit dates from 31 st January
1859.

Casas minúsculas
para as famílias
Tendo a mina sido explorada,
até então, a céu aberto, recomeça
a sua activação com a abertura de
um túnel que rapidamente atingiu
a camada de cobre. Detectou-se,
nessa altura, que a extracção do
minério era em filão vertical, o
que dificultaria imenso os
trabalhos. Tornava-se urgente a
contratação em massa de homens
que trabalhassem no local,
Vieram de todo o lado - das
aldeias vizinhas, do Algarve,
de Espanha... Este grande afluxo de trabalhadores acabou por
dar origem a um considerável
núcleo populacional, que se foi
fixando naquela zona. Para que
houvesse mais rentabilidade no
trabalho, a empresa decidiu proporcionar a vinda das famílias,

construindo, para o efeito, umas
casas muito pequenas, que foram erigidas umas a seguir às
outras, i. e., geminadas ao longo
de enormes fileiras paralelas,
quase sem fim. Nem por isso
elas deixam de parecer típicas
do Alentejo,
A vida destes homens, na sua
maioria mineiros, tornava-se
difícil, pois chegavam a amontoar mulher e seis, sete ou mais
filhos num só quartitoe cozinha,
Os vencimentos eram reduzidos, os turnos de trabalho muito
intensos e, após o dia de trabalho
na mina, tinham que ir até à
horta, cultivar umas couves. As
mulheres ficavam em casa a
tomar conta da prole e da
costumeira lida de arrumação.

Having
the mine been exploited until then in an open pit, its
activation starts with the opening of a tunnel which soon reached
the copper layer. It was detected by then that the extraction of ore
was from a vertical seam which would raise some difficulties to the
works undergoing. The employment of men in a large scale to work
apparent.
at that site was becoming
People came from everywhere
- from villages near by, from the
Algarve, from
Spain...

Tiny little houses for the families
the popuThis enormous influx of workers increased considerably
lation starting to get settled in that area.
for
In order to have a greater profit, the firm made arrangements
the coming of the families,
building for this purpose tiny little
houses, one next to another, geminated
along endless
rows.
Nevertheless
they cannot help looking like typical houses from the
Alentejo.
The coming of these men, mostly miners was becoming difficult as
they sometimes would gather an entire family of wife and 6, 7 or
more children all in one small room and kitchen. The wages were
low, the work shifts were long and after a day's work at the mine
they would go to the garden and grow some vegetables.
Women
would stay home looking after the children and the house work.

Cantar - a arma contra a
dureza de uma vida rude
(Quanto mais perfuravam o
solo, mais difícil se tornava
aguentar a atmosfera densa e
extremamente quente, pois,
sendo o filão na vertical, quanto mais se entrava na terra mais
calor tinha de se suportar.
Andavam vestidos apenas com
calções e botas até aos joelhos;
a vida tornava-se cada vez mais
dura, os acidentes de trabalho
eram frequentes, por vezes
mortais e, o pior de tudo ainda,
era os capatazes, sempre de
chicote na mão.
Instintivamente, estes homens
acabam por descobrir uma fada
que lhes vem aliviaras mágoas- a cantiga. Cantar para vencer
a dureza de uma vida rude era o
elixir miraculoso do dia-a-dia :
aos domingos, nas ruas, a caminho da mina, no trabalho...

Ainda hoje se encontram grupos
de cantadores, de passo cadenciado e vagaroso, a entoar o
expressivo canto, de extraordinária beleza sentimental.
A este canto, ao mesmo tempo
majestoso e simples, dá-se o
nome de "modas alentejanas",
onde o tema é improvisado de
acordo com o que-iíe sente no
momento. As "modas" são
cantadas a duas, três e quatro
vozes, por vezes mais. São
constituídas por um solista, que
é quem canta mais alto e o que dá
o início do cantar. Após a
introdução entram as segundas
vozes, formando, assim, um
coro, uma força sonora, em
cadeia, que motoriza os movimentos do trabalho, apaziguando a falta de ar puro dentro
da mina.

A mina tem uma nascente de água forte, desaguando num grande lago,
de águas escuras, para onde eram atirados os resíduos da extracção.
The mine has a spring of strong water, flowing into a big dark lake to
where extraction residues thrown.

The more they drilled the soil the harder it became to withstand
the dense and extremely hot atmosphere.
They would wear just a
pair of shorts and boots up to their knees; life was becoming
harder,
accidents at work were frequent, sometimes deadly and worst of all
were the foremen, bossing around and hard to please.
As by an instinct, these men have found a fairy to ease up their
pain - the song. Singing as it to overcome the hardness of life, the
solution for a day to day routine.
Today we can still find groups of singers in a slow and cadenced
sentimenpace, singing the expressive melody of an extraordinarily
tal beauty. This majestic and simple tune is called " Modas
- the theme is improvised according to one's feelings
Alentejanas"
at the moment."Modas"
are sung by 2, 3 and 4 voices
simultaneously, sometimes more. They are formed by a solo who begins
and who sings louder. After the introduction
background
voices
enter forming a choir, a sound force, in chain giving strength to the
work movements appeasing the lack of fresh air inside the mine.

To sing
against

- a wccipttn
a hard
life

E s t a mina chegou a ser uma das mais
importantes do país; mas a extracção
acabou por decrescer, tornando-se cada vez
mais difícil e complicada a perfuração.
Procuraram-se, nas redondezas, outros
filões, mas logo surgia a terra encarnada,
como é a de toda aquela zona. Os
arrendatários viram-se obrigados a despedir funcionários, tendo eles próprios,
por sua vez, de abandonar a Mina de
S. Domingos.

Entretanto as casitas vão sendo aumentadas,
vão surgindo novas habitações, uma igreja
foi erigida, um campo de desporto ( para os
tempos livres) foi implantado. Tudo obra
do povo, sem participações camarárias ou
de qualquer espécie.

O minério agarrado
aos pulmões...

A MINA, E M S I , J A Z . . .
É UM CONJUNTO D E RUÍNAS
A QUE, TODAVIA,
NÃO S E P O D E N E G A R
O V A L O R HISTÓRICO

i

Encerrava-se assim todo um processo em
cadeia, até então construído. Grande parte
dos trabalhadores permaneceram no local,
uns na reforma, outros por doença - o
minério agarrado aos pulmões - outros
trabalhando por conta própria. Muitos foram trabalhar para diferentes minas do
Alentejo, como a de Panasqueira, as de
Aljustrel, outros, ainda, divergiram para as
cidades... Mas a área da mina continua
habitada pelo povo que persistiu em lá ficar,
embora o território não seja seu. Hoje tem
uma população um pouco envelhecida (não
o está mais devido a muitos jovens já não
abandonarem, como antes faziam, a aldeia),
descontente com a situação da terra. Angústia
das angústias. Vivendo em Portugal mas
nada sendo português... a não ser porque,
como diz o popular:
Nunca mais!... Mais nada!...

«Nós votamos, por isso
somos portugueses...»

E o povo continua a investir material e
sentimentalmente tudo o que tem, na esperança de um dia poder conquistar uma
identidade que nunca lhes pertenceu.

Ã his mine was at one time of great
importance
in our country but the extraction decreased
in such a way that
drilling became more and more difficult
complicated.
as well as
They have searched in the surroundings
for other seams, but soon the red soil
would come up, as in all that region.
The tenants were forced to sack some
employees
they themselves
having to
abandon the Saint Domingos
mine.
A whole chain process was now reaching its end.

" L A SABINA", um enorme letreiro sobre o portão
encerrado de um belo palácio inglês, na eminência
de ruir...
" LA SABINA" - a huge inscription on the closed
gate of a beautiful english palace, about to fall...

José Borges
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KARTÓDROMO DE ÉVORA
E.N. 114 (ÉVORA - MONTEMOR-O-NOVO)

aluguer de karts
compra e venda de karts
ações e preparações de

TELEF. / FAX 066-73 49 90

• importação de karts
• organização de corridas e
dentro e fora do Kart

APARTADO 199 - 7002 ÉVORA CODEX

• organização de cursos de kartim• assistência técnica nas corridas

Muitos pilotos internacionais de Fórmula 1 começaram a sua carreira num Kart.
xperimente você mesmo a sensação de velocidaalueuc um kart. seguro, rápido e de fácil condução.
Venha a Évora para conhecer este desporto espectacular e sentir a excitação de conduzir um kart.
O Kartódromo de Évora aluga karts em óptimo
estado num dos circuitos mais seguros da Europa. Tem
também alguns karts adaptados para crianças.
A pedido, o Kartódromo organiza cursos sob a
liderança de pilotos internacionais.
Existe a possibilidade de alugar karts a grupos.
Nesse caso haverá uma instrução intensiva, precedendo
a condução. É necessária a marcação antecipada.
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MADEIRA
O S E U SONHO
FEITO REALIDADE
Imagine...
imagine no meio do
azul do Atlântico
uma terra a descobrir...
um lugar para festejar...
Viva a alegria
do

^

V
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com uma ilha.
Venha à

Madeira

comemorar,
brindar pelas

suas

recordações,
pela

vida!

Madeira pequena e romântica como uma taça do seu vinho
S E C R E T A R I A REGIONAL DO TURISMO, CULTURA E EMIGRAÇÃO
AV. ARRIAGA, 18 - 9 0 0 0 F U N C H A L - TELEF. 2 9 0 57 — FAX 3 21 51 - TELEX 72141
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Secretaria Regional
de Turismo da Madeira

A
Ilha da
Madeira é
belíssima como
uma ninfa. É uma
Região que se oferece à
a d m i r a ç ã o de todos
quantos a querem usuf r u i r . Uma ilha sem
fronteiras que, há 35
milhões de anos, uma
erupção vulcânica fez
emergir no Oceano
Atlântico.
Um j a r d i m f l o r i d o e
luxuriante que brota como
um milagre da Natureza.
Esta ilha foi a primeira
descoberta do grande
explorador p o r t u g u ê s
Infante D. Henrique - o
Navegador - e recebeu o
nome de Madeira devido
à profusa arborização que
exibia.
Foi nela que o Infante fez
plantar vinha de Chipre e
Creta e cana de açúcar da
Sicília.

O
vinho e
o açúcar de
fina qualidade
atraíram mercadores
de toda a Europa (os
flamengos trocavam
quadros a óleo pelo
açúcar da Ilha).
Entre os primeiros negociantes de açúcar estava
Cristóvão Colombo que.
casado com a filha do
Governador de Porto
Santo, aí viveu algum
tempo.
O comércio do vinho e
do açúcar fizeram a fama
da Ilha, tornando-se os
ingleses os principais
negociantes e exportadores.

THE
ISLAND
OF
SEDUCTION
he Island of Madeira, as beautiful as a
nymph, is worthy of admiration. It is a true miracle
of Nature, a garden brought about by avolcanic
eruption
35 million years ago.
Madeira (meaning wood) was the first discovery under Prince
supervision and was so called for its
Henry the Navigator's
trees in profusion.
The Prince brought vines from Cyprus and Crete to be
planted on the island as well as sugar cane from Sicily. The
excellent quality of the wine and sugar attracted
merchants
from all over Europe (the Flemish would exchange their oil
paintings for the island's
sugar).
Amongst the first of these merchants was Christopher
Columbus, who married the daughter of the Governor of Porto
Santo and there lived for some time.
27

Ilha da Madeira tornou-se o porto
de escala obrigatória nas longas
viagens marítimas para a Africa e
a índia. Oficiais do exército e
suas famílias, no regresso de
longas estadias nos trópicos, ali
ficavam várias semanas a
descansar. E assim começa a
história do Turismo da Madeira.
Hoje a Região tem um amplo
leque de infraestruturas de lazer,
desportos náuticos e múltiplos
atractivos. Os apreciadores de
flores ficam encantados e os
amigos dos passeios a pé podem
percorrer uma rede de caminhos
sem fim.
A Ilha tem uma das mais
espectaculares baías de água
profunda do mundo, onde os
navios de cruzeiro tocam, possuindo também uma moderna
marina para iates. As suas
montanhas verdejantes complementam-se com a extensa praia
de Porto Santo, com 9 kms de
areias doiradas - é o Sol, é a
beleza... é a paz!
O calendário de acontecimentos é
bastante variado: as imponentes
celebrações do Carnaval, da festa
da Flor, da festa do Vinho e o
Fim de Ano, esplendor feérico de
uma baía e anfiteatros de sonho,
emoldurados por meio milhão de
lâmpadas em arranjos de tonalidades diversas.
Depois dos inenarráveis passeios
pelas travessas e ruas estreitas da
cidade velha, o turista pode
usufruir de percursos pelos
miradouros de montanha, num
diálogo Homem-Natureza, até ao
tecto da Madeira - o Pico Ruivo,
a uma altitude de 1861 metros. E
um jogo fantástico de montanhas
e veredas, abismos e "levadas",
pequenos cursos de água feitos
pela mão do Homem.
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Funicular
Funicular Railway

Bazar do Povo/Funchal

Maadeira

port
Island became a compulsory
of call on the long voyages to Africa and
India. This was the start of its Tourism.
Today there are a variety of ways to spend free
time: leisure areas, nautical sports and several
attractions. Lovers of flowers and long walks
will be enchanted.
The island has one of the most
spectacular
deep water bays in the world where liners are
able to dock, besides a modern marina for
yachts.

Paisagem
Landscape

The green mountains are complemented
by
Porto Santo's beautiful golden beach
spread
for 9 km; a region of sunshine where peace
reigns
supreme.
There are a variety of festivities throughout the
year such as Carnival, Flower Festival,
Wine
with
Festival and the End of Year Celebrations
breathtaking
fireworks.

José Mendes

A. Madeira tem belas e atraentes quintas, outrora residência de reis e príncipes, escritores
e políticos famosos, actores que se imortalizaram, personagens de génio...
Tem um parque museológico valiosíssimo, onde raras e belíssimas peças de arte assinalam épocas de memórias que
convém conhecer - são os bordados (verdadeiras
preciosidades), são os afamados vinhos, as
tapeçarias, nada mais nada menos do que
cinco séculos de vida de uma ilha
romântica.
Terra exaltada pela sua rara beleza,
terra cantada por poetas e descrita
por escritores famosos.
Churchill repousou nela,
encontrando o ambiente propício à sua pintura. Lá estava,
todas as manhãs, com o seu
chapéu e o seu charuto característicos, virado para a baía
de Câmara de Lobos, passando
à tela um panorama que, apesar
de conhecido, é sempre inédito.
Bernard Shaw, arrebatado pelo
belo, nela permaneceu dias e dias,
aprendendo a dançar. Sissi - a bela
Imperatriz - "fugiu" duas vezes da
Corte e veio à Madeira recuperar força
para conseguir suportar as regras rígidasj
dos Palácios.
E o leitor feche os olhos... e sonhe
com a Madeira.

/

n Madeira there are lovely homesteads which in days gone by
were the homes
of
kings,
princes, writers,
politicians
was
and actors. Churchill
able to relax there as well
atmoas find the right
Every
sphere to paint.
morning there he would
be ,with his characteristic hat and cigar, facing the bay of Câmara
de Lobos
immortalizing
the view on canvas. Berto
nard Shaw, attracted
beauty, spent a few days in
Madeira and even learnt to
dance. Sissi, the lovely Empress "ran away" twice from
court, going to the island to get
away from the strict rules and regulations of her life.
Close your eyes... and dream of Madeira.

VINHO DA MADEIRA

•

48?

>

i
JM
m
INSTITUTO DO VINHO DA M A D E I R A
Rua 5 de Outubro 78, 9000 FUNCHAL
Tel. 22576, 20581; Telex 72185 IVIMAD; Fax 28685

mm

§ $ $

DOENÇA #EV

José Luis Boaventura*
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A ^hepatites são inft
provocadas, cm n
vírus coin g i J H p o espec!
pelo fígado. JEpde o aspecto
clínico da d ò è r ^ ^ y a à volta^
da agressão dest
do corf
diferentes vírus hepáticc
designados pelas letras
alfabeto, e n t o r t e por
assirn$ac
diferenciar os <
serem identificaaSs na década
cie 60 (vírus dá hepatite A e dv
hepatite B). Na décad,
foi identificado o vírus
nos finais da década de 80.
rcconheceram-se os vírus C e
E. Prevê-se, num futuro
próximo, o aparecimento
doutros agentes que se irão
prolongar neste abecedário.
O mais conhecido e bem
identificado de todos é o vírus
da hepatite B. É, também,o
mais importante pela sua
difusão mundial, pela sua
agressividade e mortalidade e,
bem assim, pela existência
duma vacinação eficaz.
Transmite-se através de
contactos íntimos com
líquidos orgânicos
infectados: sangue e seus
* derivados, esperma,
secreç&òes vaginais, saliva e,
Através da placenta, da mãe
infectada para o feto (a
chamada transmissão
vertical).
Basta uma quantidade mínima
de sangue inoculado por

exemplo
litir a iní
im'). Ès

linfecçã
. de país

íuito

1
% pode evoluir para formas
crónicas, potencialmente :
graves. Isto implica que , no
nosso país, entre 2000 e 3000
pessoas por ano terão formas
muito incapacitantes, metade
das quais indo morrer.

'

c >

mais de oito anos, que pode
proteger estes grupos de
indivíduos e outros que assim
o desejem.
Por enqi^anto não está
preconizada uma vacinação de
massa, mas apenas nos grupos

"pjfís, se|

"ica""

kenvolvi|
jos U n i l ^
Iridi
3es de higi
a todos ò ã ^ ^ B s (incluind
sexual) e os melhores índices
socio-económ iço*
portanto, factores
determinantes na expansão tia
doença. Em Po
-se uma incidência 'média
:

1 , 2 5 # . * " "'

jL ;

4

Pensa-se que MÊQos
infectados pode morre

iste actualmente
ii-sintétiçaiè

la vacina
fim mais

||éí;risco, em meu entender por
razões de ordem económica,
nos países mais
os.
o leitor pertence a um dos
grupos de risco contacte o seu
médico e ponha-lhe a questão
' da vacinação contra a hepatite
B. Se julga que não tem risco
e está protegido para essa
eventualidade, mesmo assim
procure a opinião clínica... *
mais vale prevenir do que
remediar.
•Especialista infecto-contagiosas

LEZÍRIA
P A R Q U E HOTEL

I R I A
RESIDENCIAL *

PARQUE HOTEL
*

*

E m fase final de construção, com inauguração prevista para o Verão de 1992, o LEZÍRIA P A R Q U E H O T E L
é uma das mais modernas unidades de três estrelas de Portugal.
Beneficiando de magnificas paisagens sobre o Tejo e a Lezíria, situa-se no eixo Lisboa-Porto (A1), em pleno
nó rodoviário com uma das principais penetrantes de E s p a n h a e das ligações Norte-Sul.
Bem junto à típica e progressiva cidade de Vila Franca de Xira, e apenas a cerca de 25 km do Aeroporto Internacional de Lisboa, o LEZÍRIA P A R Q U E , com amplo estacionamento, foi concebido como um cómodo e
funcional Hotel Residencial, especialmente vocacionado para garantir simultaneamente estadas e apoio a
Turistas e a Executivos.
Integralmente climatizado, possui uma S a l a de Bingo, Bar, S a l a de Banquetes e Reuniões com capacidade
para 100 participantes, Restaurante com 70 lugares sentados, S a l a de pequenos almoços e dispõe de 4 Suites e de um total de 64 quartos duplos — todos com c a d a de banho completa — três dos quais equipados
para deficientes.
O s quartos, amplos e funcionais, dispõem de Room-Service, Rádio, Televisão a cor com ligação a satélite e
serviço de vídeo, Guarda de Valores, Mini-Bar, Serviço de Despertar, ligações telefónicas automáticas internacionais e dispositivo de detecção de incêndios.
Localmente o LEZÍRIA P A R Q U E H O T E L assegura serviços de animação desportiva, nomeadamente: piscina, ténis, vela, windsurf, canoagem e equitação.

ABERTURA:

VERÃO 92

C O N T A C T O

D E

XI R A T O U R

P R É - A B E R T U R A :

HOTELARIA E TURISMO, LDA.

RUA P R O F . REINALDO DOS SANTOS, 16-A
W (063) 3 33 42 FAX (063) 26 667
2600 VILA FRANCA DE XIRA
L E Z Í R I A PARQUE HOTEL
RESIDENCIAL • • •
VILA FRANCA DE XIRA
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;JA O SEU DESTINO
É QUASE CERTO
ENCONTRAR - NOS.
ESTAMOS EM MAIS DE 130 PAÍSES
DOS CINCO CONTINENTES.
Somos AMERICAN LIFE INSURANCE, CO.
Constituímos a maior rede de seguros do mundo.
Ao longo de mais de 60 anos, temos
proporcionado segurança e protecção a centenas
de milhares de detentores das nossas apólices.
i

Somos membros da AMERICAN INTERNATIONAL
GROUP, INC. (A.LG.). um dos grupos seguradores
mais importantes do mundo, com um activo
superior a 20 000 milhões de dólares e cuja rede
internacional se estende pelos cinco continentes.
Em Portugal, continuamos também a ser símbolo
e prática de uma técnica que se baseia
no profundo conhecimento do mercado mundial,
de uma constante inovação em seguros, para que
cada um deles melhor se adapte às necessidades
reais dos nossos clientes.
Connosco, a garantia de uma inabalável
solidez financeira.

AMERICAN

American

Life I n s u r a n c e

LIFE

CompanyilllCO
Portugal

Av. da Liberdade, 36, 4.° — 1200 LISBOA
Rua

do

C a m p o

Alegre,

231,

2.° —

4100

P O R T O

O seu Novo Sistema de Informação
vai ser um Espaço de Comunicação
AT

Um espaço de comunicação fácil, flexível... total.
Um espaço criado e assistido por especialistas em informática
que têm as soluções mais avançadas
para as necessidades específicas da sua gestão.
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OS GALEÕES
DO
SAL
Francisco Correia Figueira*
Fotos/Phoro.t : Carlos Vieira da Silva

R i q u i t u m

é um dos últimos
Galeões do Sal
que ainda
navega.
Como barco
tradicional do
Sado simbolize
uma longa
história
marítima que
transformou a
cidade de
Setúbal num
importante

Riquitum
is one of the
last salt
galleons still
sailing. Being
a Sado's
traditional
boat, it
symbolizes d
long maritime
history which
turned the
Setúbal into

Ã he Sado river has always been a source
of its banks.
of wealth to the inhabitants
remains,
there
Besides the pre-historical
are evident signs of the past presence of
rontons and arabs. The river estuary,
extensively navigable, also led to the development of trade with the industries of fisherhundreds
ies and salt. For many centuries,
of ships would cast anchor at this natural
shelters,
thus strengthening
important
trade relationships.
Among the boats that
set course to the harbour of Setúbal, the
Salt Galleon
stands out on its own. It
started off in the XIX century as a fishing
vessel originally from the south of Spain
and was quickly adopted by the Sado river
A huge latin
inhabitants for coastalfishing.
sail - similar to those that equipped the
Caravels during the Discoveries
- would
set it sailing with forty men on board in
order to go fishing by
entrapment.
In the thirties, the supremacy
of powered
of the
motor boats led to the downfall
Galleon as a fishing means. This
didn't
boat,
mean the end of this traditional
of salt-pits was
because the exploration
then booming and boats were needed for
its transportation.
For half a century these
holds
sailing boats carried salt in cargo
that were previously filled with fish. The
latin sail was also replaced by a gaff sail
much easier to handle. Due to that, the
crew was cut down to two, usually
husband
and wife who would cross the estuary all
year
round.

rVliás o rio Sado sempre f o i fonte de
riqueza para os habitantes das suas margens.
Além dos vestígiospré-históricos, éevidente
a presença de romanos e árabes. O estuário,
extensamente navegável, permitiu também
o desenvolvimento do comércio a partir das
indústrias da pesca e do sal. Durante dezenas
de séculos muitos navios aportaram a este
abrigo natural, consolidando importantes
relações comerciais. De entre os barcos que
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rumaram ao Porto de Setúbal, destaca-se o
Galeão do Sal. Surgiu no séc. X I X , como
embarcação de pesca oriunda de Espanha, e
rapidamente foi adoptada pelos sadinos para
a pesca costeira. Movido por uma enorme
vela latina, semelhante às envergadas pelas
caravelas de Quinhentos, o Galeão fazia a
pesca do cerco com quarenta homens a
bordo.

Up to the end of the sixties it was possible
to watch the galleons going up and down
the river. Several would go alongside the
cod luggers which would buy salt from
them (necessary for salting codfish)
before
they would set sail to the fisheries in Newfoundland
and
Greenland.
Nevertheless,
the improvement
of overland
roads, the progressive
silting up of the
Sado and the decadence of the salt works
led almost to the loss of this sailing
boat.
lost, it
Having its commercial profitability
became imperative to safekeep this historiby turning it into a living
cal testimony
museum through leisure excursions or open
sea
cruises.
Almost twenty Salt Galleons survived because of these initiatives, each one with its
own story about sea people. And at least
one of them made it across the Atlantic
thus proving the seagoing qualities of the
Setúbal
boat.

Nc

I os anos trinta, a hegemonia dos barcos a
motor leva ao abandono do Galeão como
barco de pesca. Este facto não implicou o
fim do tradicional barco porque a exploração
das salinas florescia e eram necessários
barcos para transportar o sal. Durante meio
século estes veleiros transportaram sal em
porões que antes se enchiam de peixe.
Também a vela latina foi substituída por um
aparelho de carangueja, mais facilmente
manejável. Por isso a tripulação foi reduzida
a duas pessoas, habitualmente marido e
mulher, que todo o ano atravessavam o
estuário.
Até finais da década de sessenta era possível
observar os Galeões subindo e descendo o
rio. Muitos acostavam aos lugres bacalhoeiros, que compravam sal (necessário à
salga do bacalhau) antes de partirem para as
campanhas na Terra Nova e Gronelândia.
No entanto, o melhoramento das vias
terrestres, o assoreamento progressivo do
Sado e o declínio das salinas ditaram o
quase desaparecimento deste veleiro.
Perdida a sua utilidade comercial, houve
que salvaguardar o testemunho histórico
que representa, tornando-o numa espécie
de museu vivo, graças a passeios turísticos
ou a cruzeiros oceânicos.
Sobreviveram, assim, quase vinte Galeões
do Sal, cada um com uma história singular
de gentes do mar. E pelo menos um já
atravessou o Atlântico, provando as
qualidades marinheiras do barco setubalense.

T o sail on the Riquitum is to find out and
feel a part of this maritime history.
Everyyou of an old
thing on board reminds
wisdom of a thousand year-old activity of
ship building and sailing. It's the strong
holds,
smell of solid wood in the old cargo
the beauty of the deck a little higher on the
stern or the harmony of design of the black
hull. It is, above all, the noble fashion in
which Riquitum moves about with its sails
The wind blows it about
swiftly
flying.
though it's twenty meters in length and
twenty-six
tons in weight. It is the many

Navegar no Riquitum é descobrir e sentir
um pouco desta história marítima. Tudo a
bordo nos lembra uma sabedoria antiga
sobre as milenares actividades de construir
barcos e viajar à vela. E o intenso cheiro da
madeira maciça dos antigos porões, a beleza
do convés mais elevado à proa ou a harmonia
de linhas do negro casco. É, sobretudo, o
modo nobre como o Riquitum navega à
vela. O vento fá-lo deslocar-se ligeiro,
apesar dos vinte metros de comprimento e
das vinte e seis toneladas de peso. São os
muitos metros quadrados das velas de
algodão grosso que nos levam pelo rio, em
memória doutros tempos. Não faltando as
ordens de manobra, quase enigmáticas,
pronunciadas pelo mestre:

square meters of thick cotton sails that lead
us down the river in memory of other lives.
manoeuvering
Not to speak of mysterious
orders articulated by the skipper:
"Turn the pico around
Turn the faina around

!..."

One can assert that the maritime and culon
tural inheritance
will be perpetuated
the gestures
and words
witnessed
on
board the Galleon,
converted
into a genuine live
museum.

I

"Dá a volta ao pico !..
Dá a volta à faina !..."
Pode afirmar-se que o património naval e
cultural se perpetua nos gestos e nas palavras
testemunhados a bordo do G a l e ã o ,
transformado em genuíno e vivo museu.

r
>

^Licenciado em estudos portugueses."
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DOMINGO AS NOVE
SUNDAY

AT

NINE

Gabriela Carvalho

"epois da bica
a meio caminho,
entretenho-me
nas esquadrias
em basalto das
janelas da
Senhora da
Saúde. Como é
estranho pisar
janelas ... Só
mesmo aqui!...
Quando pequena, pela mão do
meu pai, vinha
visitar a minha
avó, os prédios
pareciam-me
enormes e as
escadas de tiro
uma rampa sem
fim, em alturas
de degraus que
as minhas pernas
quase não
alcançavam.
Hoje
a distância e o
tempo modificaram a amplitude
das grandezas e
o conhecimento
deu-me a história
em noções de
bairro. Pelas
nove, ao domingo, a cidade
ainda dorme,
repousando dos
afazeres da
semana, e , aqui
e ali, choros de
criança juntam-se
no odor da
humidade das
manhãs; e eu
subo as escadinhas da Saúde
em busca de um
tempo na cidade.

r\. fter a
halfway
coffee,
I amuse myself
with the windows

of Senhora da
Saúde, dressed
in basalt stone.
How strange to
step on windows...
Only
here!...
When I came to
visit my grandmother, a young
girl by her
father's
hand,
the buildings
seemed huge
and the stairs a
never ending
slope, steps so
high my feet
hardly
reached.
Today time and
distance have
changed the
amplitude of size
and
knowledge
has given me
notions of
neighbourhood.
At nine, on a
Sunday , the
town is still
asleep,
resting
from the week's
work, and here
and there cries
from a child
mingle with the
morning
dampness; and I
climb the
Saúde's steps in
search of time in
a town.
39

.L/á em cima, à direita, percorro a rua até à esquina da capela no
Palácio da Rosa, onde muros altos, de rosa fresco pintados,
encerram a história da urbe buscada e descoberta. Pela rua das
Farinhas, o homem dos cestos passa devagar, apregoando baixo, em
sussurro (não vá a cidade acordar), os cestos do trabalho da semana;
compro um, em memória do passado: que bem que fica com ovos
dentro...!
Lá no meio da rua há um edifício de ressaibro, à esquerda, janelas
pequenas sobrepostas, vag- ^ j ^ ^ Ç '
randas minúsculas a abrir
no espaço sobre uma tendinha do hábito nos dias.
Postigo entreaberto, reminiscências de D. Pedro e de
D. João, em insistência de
sobrevivência judaica, depois das seis. Caravela de
corvos esbatida nos séculos
da pedra talhada. Varina
dançante, restos de petinga
de sábado em canasta de
domingo; Largo de S.
Cristóvão, bilha de gás de
falta em última hora, subidas
as escadas a custo; jogo de
berlinde em beira de passeio.
S. Cristóvão igreja e a torre
de sinos de Avé-Maria das
dez. Porta lateral a lembrar
o tempo em que D. Manuel
passeava da tarde, no dorso
de elefantes, Praça do
Comércio a sentir o rio.
D. Afonso V a pagar os
esponsais da irmã com
Frederico III em festa de arromba no Paço do Regedor.
E azulejos em lambrins,
como testemunhas.
Calçada do Marquês de
Tancos acima a adivinhar
azulejos de caçadas em
espera de reconstrução,
miradouro aberto para a
cidade.
Um reparo para este edifício

U p there, to the right, I cover the street to the corner of the Rose
Palace chapel, where freshly painted rose colored high walls hide
the history of a searched andfound town. Up the Farinha's (flour)
man, crying out low, in a
St. slowly goes the wicker-basket
murmur (lest the town wakes), a week's work of baskets; I buy one,
in memory of the past: how nicely will it look full of eggs...!
Halfway down the street, there is a building jutting out to the left,
with small overlapping
windows, tiny balconies opening out, over
a daily-used
stall.
A half-open window
shutter,
remembrances
of kings John
and Peter, in perseverance
of
jewish survival, after six. A
caravel with ravens, faded in
centuries of carved
stone.
A dancing
fishwoman,
Saturday's
remaining
sarbasket;
dines in a Sunday's
St. Christopher's
Square,
running out of cooking gas
at the very last moment, a
heavily borne gas
cannister
a marble
up the stairway;
game on the sidewalk.
Church and
St. Christopher's
the ten o'clock Hail
Mary
tower bells. A side door reminding us of the time when
King Manuel,
atop an elephant, strolled in late after-

i
f

pequeno, escadas do Chão de Loureiro, varanda no alto de cerâmica
de margaridas amarelas de girassol, em sombras a patos deslizantes
em lagos de sonho de nuvens sobre a cidade.
Encostada ao parapeito do miradouro respiro a cidade, embriago-me
na beleza destes telhados vermelhos salpicados de ruas e largos;
espreito as torres, adivinho as colinas, cheiro o rio ao fundo, baía
calma fenícia em árabe tornada, vivência em nós.
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Paço do Regedor.
tiled panels,

as

Up Marquis of Tancos stonepaved road, guessing
glazed
tilled panels, waiting to be
rebuilt .open belvedere to the
city.
Notice this small
building,

on Chão do Loureiro steps,
a high balcony with
yellow
in daisy ceramics,
in shadows of ducks gliding on
sunflowers
dream lakes of clouds over the town.
parapet,
I breathe the town,
Leaning
against the belvedere
enrapturing myself in the beauty of these red roof-tops dotted with
streets and squares; I glance the towers, imagine the hills, smell
the river at the bottom, a calm Phoenician bay turned Arab, living
in us.
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noon,up

feeling
the river.
King
Alphonse V paying his sister's betrothal to Frederick
extraordinary
III with an

model
Portugal
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Teresa Martins de Castro «» Fotos: José Borges

tJe chegar ao Porto, de avião ,verá a cidade como uma elipse de
contornos definidos pela estrada da Circunvalação e pelo Rio Douro.

±
optar pela via terrestre e entrar pela Ponte D. Luís ou se chegar às
Devesas de comboio, admirará uma das mais belas urbes de sempre,
surgindo como uma cascata granítica, apinhada e coerente, onde as
cores ressaltam. E uma imagem consagrada, única e admirável.
Pode ser que entre pelo Sul, mais perto da foz do rio que ali quis ir
salgar-se...

Las, se chegar ao fim da tarde, outra cidade surge - descobre-se um Porto diferente onde, nas avenidas marginais, se mantém
vivo o "picadeiro", o hábito refrescante que normalmente se
segue a um "cimbalino" negro e espumoso. E a hora de escolher
o destino animado e alegre - as casas-de-fados, os bares e pianos-bar para conversas animadas e namoros ocasionais, os "pubs"
de luz mortiça, os cinemas, as galerias de arte, os espectáculos,
os concertos e recitais, a Feira Popular ou as "boites"e discotecas

bem lotadas durante a semana mas repletas às sextas e sábados com
gente moça e menos moça em catarse de ritmos e movimentos.
E só escolher os recantos do velho burgo - na Ribeira, na Foz, na
periferia... Há sempre um local a descobrir, algo a curtir...
Vinda a alvorada, este Porto adormece e regressa o outro - activo,
bem trajante e europeu. E a rotação dentro da elipse que palpita
sempre...
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TIRAR O
MELHOR
PARTIDO
Marina Demée

Falar de música é fácil!
Apreciá-la já não será assim
tão fácil... ao que parece!

A

ssistimos presentemente a um grande
convívio entre gentes de diversas
lides: artistas, jornalistas,políticos
e estudantes, todos se reúnem e
fazem parte do grupo de
frequentadores dos nossos
L.
bares.

Mas não será isto, mais do que uma moda que pegou,
um estilo de vida?
Senão vejamos: é sabido, por todos, que a vida
nocturna, muito mais do que um encontro informal de
pessoas, é algo que nos proporciona bons momentos - a
conversa entre amigos, o saborear de um copo... enfim,
momentos relaxantes pelos quais todos anseiam no final
do dia ou da semana.
Mas o que nos leva a deslocar a tais sítios e a enfrentar,
por vezes, longas e horríveis filas para entrar neles?
Qual será o verdadeiro prazer de um bar apinhado de
gente que, à I vista, apenas tem para nos oferecer
fumo ( muito fumo), música alta e muitas cotoveladas?
Será a música? Ao que parece até nem é isso; apreciar
boa música parece ser algo do passado... sim, porque
não será antes o ambiente que faz uma casa?
Se olharmos uns aninhos para trás, decerto nos
recordamos, com alguma saudade, de alguns bares onde
passavam música dos anos 60, locais onde o que
importava, mais do que tudo, era o tipo de música que
aí se ouvia ( aliás a escolha do local era em função da
boa música). E hoje? onde estão esses bares? Os que
sobreviveram ou cairam no esquecimento ou são
frequentados, sobretudo, por turistas; alguns foram
transformados em grandes espaços metálicos e
cinzentos...
a

r \ música revivalista?! Essa
deu lugar à música acid, de
sons muito iguais e com pouca
melodia... Quanto às letras...
nem se fala!! A música tornou-se a mesma em todo o lado...
Poderá dizer-se, é claro, que há
gostos para tudo... sem dúvida!
e estes não se discutem. Mas há
que reconhecer que a música
dos bares e discotecas de hoje é
perfeitamente estereotipada...
até parece que a nova geração
deixou de apreciar os velhos e
bons sons. Será?... Esperemos
que não.
Na verdade o que não deixaram
de apreciar foi o convívio
nocturno - este até parece ter
aumentado nos últimos anos. A
saída ao fim-de-semana tornou-se banal e insuficiente. O gosto
pela noite ultrapassa qualquer
cansaço ou preocupação do ter
que levantar cedo. Os lisboetas,
à semelhança dos espanhóis,
parece terem aprendido a viver
mais intensamente... agora
qualquer noite da semana é
preenchida com um copo e dois
dedos de conversa no bar
habitual.
O sair à noite tornou-se um
must!
Lisboa (e não só) tornou-se
verdadeiramente um local da
noite, e cada vez o será mais, a
avaliar pela "epidemia" de
bares que por aí anda.
A folia das noites parece ter
penetrado bem fundo no
espírito lisboeta, melhor
dizendo - português. Por todo o
nosso país, até nas localidades
mais inesperadas, encontramos
sinais dos nossos tempos: casas
e estabelecimentos antigos
muitíssimo bem transformados
e adaptados para as noites.
Desde o Bairro Alto, passando
pela 24 de Julho, Alcântara,
linha de Cascais, enfim, Lisboa
e arredores, e de Norte a Sul de
Portugal, as noites prolongam-se - o saber divertir-se
instalou-se definitivamente.

Num abrir e fechar de
olhos,amanhece...
e logo será outra noite!

«
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Nights
MT resently we are undergoing a period of an
enormous acquaintance
between people of
different fields: artists, journalists,
politician
houses
and students, they all gather in public
(Pubs).
But isn't this just a mere fashion, a way of
living ?
Let us see: it is known that night life much
more than an informal meeting of people
provides us with enjoyable moments - chatting
with friends, enjoying a drink... they all make
everybody
part of those relaxing moments
looks forward to by the end of either the day or
the week.
But what leads us to those places and makes
us stand on never-ending
horrible queues to go
in ?What is the real pleasure we can have in a
pub crowded with people, that at first sight
only has to offer smoke ( plenty of smoke),
loud music and lots of nudges ?
Is it the music ? Apparently
not even that.
To appreciate good music seems something of
the past... yes, isn't it rather the ambient
that
gives name to a house ?
If we look a couple of years back we can
certainly recall some pubs where we could
listen to the music of the 60s - places
where
what counted and was most important of all
was the kind of music they played. And today ?

LETS MAKE
THEBEST
OUTOFIT!
Where did those pubs go ? The ones that are
left have either been forgotten or have been
in huge metallic grey
spaces.
transformed
Revival music ? this one has given room to
"acid music" - sounds very much alike and
with enormous lack of tune... in what
concerns
the lyrics... let's not even talk about them !! Of
course everyone is entitled dto have his own
taste, no doubt. But we have to admit that the
music played today in pubs and discos is
completely stereotyped...
it even seems that the
new generation stopped appreciating
the good
old sounds... is it ? Let's hope not .
In fact, what they haven't forgotten
is how to
enjoy night life, actually this pleasure has
increased in the past few years. Going out has
become trivial and even insufficient. The
pleasure for the night removes any sign of
tiredness or preoccupation
of having to get up
early in the morning.
The revelry for the nights seems to have
Portuguese.
installed
itself in the minds of the
unexpected
Even at the smallest and most
villages we find signs of our times : old houses
and stores fantastically
readjusted and
redecorated for our purpose - night life. From
Bairro A l t o through
24 de Julho, Alcântara.
Cascais, from the North to the South the

nights never seem to have an end.
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"A MODA (EM PORTUGALl •
RETROSPECTIVA

E

EVOLUÇÃO

Revolução Francesa
Antes mesmo de 1789 a tendência
da moda já segue o movimento dos
novos ideais: o retorno à Natureza
apregoado por Rousseau. Qualquer
mulher, e principalmente as mais
elegantes, desejam "representar" a
simplicidade. Deixam de empoar o
cabelo, suprimem a maquilhagem e
buscam, antes de mais, o à vontade
dos seus movimentos.
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Revolution

Even before 1789, the fashion follows the influence of new ideals, the
returning of Nature proclaimed byRousseau. Each woman and mainly
the most elegant wish to perform
simplicity They renounce to the sophisticated hair looking and makeup searching for the natural way of
movements. Now powered perukes
and grotesque make-ups are old
fashioned.
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Maria Helena Casanova
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Texto/Foto
Fernando Jorge

Xarece haver a ideia, que é errada, de que
a uma boa máquina corresponde uma boa
fotografia. Mas para o amador, mesmo
avançado, não é necessário um topo de
gama para obter bons resultados. Um
corpo de gama média, equipado com
sistema de prioridade abertura, prioridade
velocidade ou automático total, com
possibilidade de actuação manual, é
perfeitamente suficiente. E não é vergonha
usar o automático, todos os profissionais o
fazem frequentemente, embora sem o
admitirem. O sistema manual será mais
usado para aquele toque pessoal imprescindível. Depois convém adquirir uma
lente de focagem manual; uma Zoom de
35-105 mm cobre, praticamente, todas as
necessidades do dia-a-dia de um bom
amador, seja para composição/paisagem,
seja para retrato/ grande plano. Hoje quase
todas dão possibilidades de Macro. As
modernas lentes AUTOFOCUS são
atraentes mas, ao não permitirem a focagem
manual, limitam a desfocagem de fundos,
que pode vir a ser importante.
A compra de equipamento é sempre um
acto pessoal. Pode-se aceitar um conselho,
mas não é o bastante. E preciso sentir o
toque, o peso, ver se, na mão, a máquina
se torna ou não um prolongamento natural
do corpo. Que seja um prazer, e não um
fardo, transportá-la, que se chegue, inclusivamente, á intimidade com ela.
Com o livro de instruções aprende-se a I
fase da relação. Depois pode frequentar-se um curso, onde se aprenderá a parte
técnica e o seu ajuste à visão.

FOTO
GR A
FIA
Mas a criatividade não se ensina - a
sensibilidade própria é única e inimitável.
E acaba por ser a experiência a grande
mestra. Só falta ter força de vontade para
não desistir e chegar longe.
As melhores fotos, aquelas que são
publicadas em revistas, que aparecem em
concursos, exposições, etc., normalmente
foram tiradas sem grandes preocupações
técnicas, às vezes porque se estava lá.
Depois é no laboratório ou no estúdio que
são trabalhadas, quer alterando zonas de
luz, quer fazendo cortes, etc. E a obra
acabada nunca é igual ao original.
Um universo pessoal acaba por ser criado.
E importante. Mais importante ainda é
partilhá-lo com os outros, mostrando o
ângulo exclusivo e personalizado por que
cada um vê o mundo que é de todos.

ão gosto de ver um
olhar triste na face
de uma criança...

E, contudo, quantas vezes uma expressão
de solidão e angústia se lhe espelha no
rosto.
Passamos correndo num ritmo de tal forma
frenético e alucinante, que nem para nós
próprios somos capazes de descrever o
tom do cabelo, a cor dos olhos ou a linha
dos lábios daquela criança que nos olhou.
No fundo, nem por ela demos conta... Do
mesmo modo que não vimos quem nos
empurrou na passadeira, quem connosco
se cruzou no elevador, ou até mesmo
quem nos sorriu na interminável fila de
carros quando regressávamos a casa.
Somos não mais do que um por entre uma
amálgama de tantos outros que nem
tentamos reconhecer. Esquecemos por
completo os ideais que pretenciosamente
dizemos defender: fomos quase sempre
educados no seio dos "princípios cristãos"
que aos quatro cantos gritamos. E se nos
questionarem sombre o valor de cada ser
humano, sobre a imensurável capacidade
de dar, construir e participar de cada um
deles, sobre a " c o m p a i x ã o " que
deveremos ter para com o próximo, somos
cinicamente unânimes na resposta que
damos.
Não fazemos o menor esforço para olhar
e ver a expressão do rosto daquela
criança... E contudo recusamq
narcisismo, não admitim.Qji.Jl
apelidem <

Mas entã
continua
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Your photos can show the world in a
different and personal way... Share them!

porque e que
correr?!
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António
Évora 1951
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EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
1985
1987
1988
1991

-

SINAIS - Palácio D. Manuel, Évora
RITMOS - Caixa de Crédito Agrícola, Torres Novas
IMAGO M U N D I - la galerie, Simplon, Lausanne - Suisse
PULSAR - Posto de Turismo, Praça do Giraldo - Évora

EXPOSIÇÕES C O L E C T I V A S
De 1965 a 1991 participou em cerca de 30 Exposições Colectivas
ÉVORA, ESTREMOZ, REDONDO, COIMBRA, SESIMBRA,
ESTORIL, ELVAS, IEREVAN (URSS), TORRES VEDRAS,
MONTIJO, PORTALEGRE, LAGOS e LISBOA

A. sad look... a beautiful smile on a
child's face...
Aren't we overlooking the bright side
ifttfe?!

A terra concebeu
cada ramo em seu lugar
e cada árvore presa à sua raiz
o vento espalhou
cada lugar em seu ramo
cada raiz presa à sua árvore
e a árvore tinha a forma estranha
do filho do homem
era o primeiro dia
Cada rosa se fez botão de abrir
ou fruto ou mito ou dor
sacrificada em nós
a semente da terra
a flor e o espinho
a naufraga raiz cristalizou
no ar a montanha e a cabala
do três do cinco e do sete
era o segundo dia
E a terra se saturou
do fruto e da semente
e mesmo assim semeou
a montanha e a serpente
onde o círculo se traçou
a serpente se deitou no infinito
tocando o norte e o sol
de tudo se afastando e a tudo perseguindo
e era o três do dia que ainda havia
Da montanha se via a luz
e da luz se via o dia
a raiz e o quatro era o cinco
do império que jazia
da luz saía a sombra
e a sombra à luz voltava
o que estava em cima
ao ventre regressava
e era o seis, a noite e o dia
Viagem que se fez
alquímica secreta
do interior da terra
ao cimo deste monte
onde se avista o céu,
à terra e o universo todo
entra por esse círculo
negro onde a noite recria
uma nova luz
que seja mais dia!

Maria Sarmento

José Brito

AMADEO
de
SOUZA-CARDOSO

•

' PROCISSÃO C O R P U S CHRISTI",

óleo/madeira
29 x 50,8 cm
Col. C A M - F C G
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I nterpretando livremente Apollinaire,
poderia dizer-se que os homens se dividem
em dois grandes grupos: de um lado os que
"aceitam" ser do seu tempo, pelo que a sua
obra não será mais que um simples
prolongamento da Natureza, e do outro
aqueles que, em tudo o que fazem, a marca
da sua inteligência e inconformismo é de tal
forma preponderante que, não raro, chegam
a ser considerados, na melhor das hipóteses,
adiantados no seu tempo.
Por isso mesmo, estes últimos provocam
uma tal torrente de emoções e sobressaltos
no homem comum que, frequentemente, se
manifestam em actos de rejeição e, até
mesmo, de violência.
(Quoting freely from
Apollinaire,
one might say that men are divided in
two major groups: on one hand those
who accept being men of their time, so
their work won' t be more than a simple
extension of Nature; on the other hand
those that, in everything they do, the
brand of their intelligence and inconformism is so preponderant that
not seldom they are considered to be,
at the best, advanced for their time.
Because of this, the latter cause such
a steam of emotions and alarm on the
common man, that hefrequently shows
rejection and even violence.

Domingos Rebelo, Amadeo de Souza-Cardoso, Emérico Nunes, Manuel Bentes
e José Pedro Cruz, numa paródia a "Los Borrachos", Paris, 1909.

"...é preciso fazer todo o esforço pela acção artística.

De há muito que estou pronto..."

ENTR7rrri

"COZINHA DA CASA D E MANHUFE" 1913
óleo/madeira
29,2 x 49,6 cm
Col. C A M - F C G

PINTURA (Entrada), c. 1917

Col. C A M - F C G

óleo e colagem/tela 93,5 x 76 cm
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"...sou impressionista, cubista, futurista,
abstraccionista? De tudo um pouco. Mas nada
disso forma uma escola..."
E m 1916, no mês de Novembro, um
homem muito novo dava entrada num Hospital do Porto, severamente agredido. Um
caso banal, não fora a causa da agressão, a
raiva, de alguém que, ao ver as obras
expostas na mostra de pintura do Salão do
Jardim Passos Manuel, resolveu castigar o
"provocador"; o sujeito da agressão era,
assim, o artista exponente, e dava pelo nome
de Amadeo de Souza-Cardoso. Essa mostra
suscitou um enorme escândalo e agitação
(houve mesmo quem chegasse a participar à
Polícia a loucura do pintor) e reacendeu
violentamente o confronto, sempre latente,
entre os vanguardistas e os defensores do
academismo.
Esta foi a primeira manifestação de "arte
moderna" em Portugal, reunindo pouco
mais de uma centena de trabalhos
subordinados ao "abstraccionismo",à
época algo de novo. Esta exposição,
considerou-a Amadeo de Souza-Cardoso,
sem sombra de dúvida, um êxito retumbante
e sensacional, pois, nas suas próprias
palavras, "agitou toda uma população"; o
seu lema era "acreditar que é preciso
acreditar sempre".
Esta mostra é trazida depois a Lisboa, em
cujo prefácio de catálogo diria Almada
Negreiros: "...amanhã, quando já souberes
que o valor de Amadeo de Souza-Cardoso é
o que te digo aqui, terás remorso de não o
teres sabido ontem..."
"...eu não sigo escola nenhuma. As escolas
morreram. Nós, os novos, só procuramos
agora a originalidade..."
Nascido de família numerosa e abastada, em
14 de Novembro de 1887, em Manhufe
(Amarante), segue o curso de arquitectura
na A. Belas Artes de Lisboa, em 1905. Cedo
o academismo e o modo formal de ensino o
saturam, pelo que, acompanhado do seu
amigo - o pintor Francis Smith -, Amadeo
instala-se em Paris, Montparnasse,
cumprindo assim o sonho de todos os artistas
novos, ao tempo. Conhece alguns jovens
pintores portugueses e frequenta ainda
arquitectura, mas, em meados de 1907,
decide-se definitivamente pela pintura.
Frequenta então as Academias de ensino
livre, acumulando lições com o espanhol
Camarasa, já bem cotado no meio de
Montparnasse.
52

November
1916 a very young severely
injured man was taken to a hospital in
Oporto. A trivial case, if it were not for the
Os anos decorrem e Amadeo muda várias cause of aggression to be the anger of
vezes de "atelier", continuando a conviver, someone that looking at the masterpieces
com os seus amigos de Portugal, num estilo exhibited at the painting room of the Passos
de vida boémio e ruidoso. Em 1910 muda- Manuel Garden, decided to punish the
"provoker", the artist himself- Amadeo de
-se novamente, para muito perto da casa da
famosa intelectual americana Gertrude Stein, Souza-Cardoso. This exhibit caused a lot of
amiga de Picasso, Braque e outros que scandal and agitation, someone did even
viriam a ocupar lugar de destaque nas artes press charges because of the madness of the
e letras do séc. X X . Seguem-se meses de painter and violently rekindled the confronum trabalho profícuo que mostra alguma tation , always present, between vanguardists
influência de Cezanne, primeiro, do and the defenders of academism.
movimento Arte Nova, depois, e que se This was the first manifestation of "modem
torna estilizado e profundamente decorativo. art" in Portugal, gathering little more than
a hundred works about
"abstractionism",
something new for the time. This exhibit,
Amadeo Souza-Cardoso considered to be,
indubitably, a resounding and sensational
success as, in his words "it stirred up the
whole
population".
This exhibition is then brought to Lisbon,
and Almada Negreiros wrote down on the
preface of the catalogue: "... tomorrow
when you know that the value of Amadeo de
Souza-Cardoso is what I'm saying here,
you will regret not having known yesterday..."

Encontra então outro Amadeo - o italiano
Modigliani - de quem se torna grande amigo,
ao ponto de decidirem expôr juntos. Corre
o ano de 1911 e Souza-Cardoso envia
alguns quadros para o X X V I I Salão dos
Independentes de Paris; reza a crónica do
tempo que Modigliani teria exclamado, ao
ver os trabalhos do seu amigo: "É isto! É
quase perfeito!... Só lhe falta uma pitada de
coragem para embasbacar todos estes
papalvos!
Em 1912 conhece o casal de artistas
Delauney - Sónia e Robert. E um ano
profícuo pois além de editar, em Paris, um
album com vinte desenhos, excelentemente
recebido pela crítica, participa ainda nos
Salões de Outono e dos Independentes.
Conhece novos artistas e é convidado para
participar no "Armory Show", a ter lugar
em Fevereiro de 1913, em Nova York e, em
Março e Abril, em Chicago e Boston,
respectivamente. Envia oito quadros, três
dos quais estão hoje no Art Institute de
Chicago.
Os Delauney proporcionam ainda a Amadeo
a participação no Salão de Outono de Berlim.

" I don 7 follow any kind of school.
Schools are dead. We, the young,
now only seek
originality..."

Born in a large and wealthy family, on the
14 th of November 1887, at Manhufe
(Amarante), he studies architecture at the
A. Belas Artes in Lisbon in 1905. Soon he
finds the academism and the formal methods of teaching tiresome, so, together with
hisfriend the painter Francis Smith, Amadeo
settles in Paris, Montparnasse, thus fulfilling the dream of every young artist of the
time. Tries to study architecture but in mid
1907 his mind is definitely made up about
painting. Then he attends the Academies of
free teaching accumulating lessons with the
Spaniard Camarasa.
Years go by and Amadeo changes ateliers
several times. In 1910 he moves again to a
place close to the house of. Gertrude Stein,
a friend of Picasso, Braque and others who
would stand out in art and literature in the
XX th century.His work shows influences
from Cezanne first, of the "Art Noveau"
movement afterwards.

"OS GALGOS", c.1911, óleo/tela

J

100 x 73 cm - Col. C A M - F C G

Amadeo vem, também com frequência, a
Lisboa, onde convive com o seu amigo
Eduardo Viana e com Almada Negreiros,
artista multifacetado, figura de proa do
modernismo português e co-fundador da
mítica Orpheu.
A pintura de Amadeo é agora fortemente
influenciada pela cultura popular portuguesa,
o que de resto acontece também aos Delauney
e ao próprio Eduardo Viana. Resolve trazer
a Lisboa a exposição do Jardim Passos
Manuel, referida no início, onde não
encontra maior compreensão por parte do
público.
Amadeo lança então o seu olhar para fora de
Portugal e decide investir tudo numa
exposição de toda a sua obra, que o americano
Walter Pach se prontifica a realizar nos
Estados Unidos. Para o efeito pensa partir
para Paris no início de 1918.
Amadeo não sabe que nunca chegará a
realizar este sonho; não consegue ir a Paris
quando planeado e, alguns meses depois,
subitamente, a gripe espanhola põe fim à
breve vida,de trinta e um anos, daquele que,
pela sua intervenção, levou Portugal a
participar na grande aventura da Arte
Moderna Europeia.
Ninguém, como Almada Negreiros, soube
descrever melhor Amadeo:
"Souza-Cardoso é a primeira descoberta de
Portugal na Europa do Século X X "

1

Bibliografia:
"Amadeo de Souza-Cardoso"
(F.C.Gulbenkian)
"Amadeo"- Mário C l á u d i o

O impressionismo foi o primeiro
passo na nova via. Mas logo surgiu o
cubismo, homenagem calorosa à forma
geométrica. Era preciso, porém, caminhar
mais e mais. Daí o futurismo, daí o
abstraccionismo..."

"...Os processos de Arte que adoptei,
nasceram do esforço da gente moça, que
ansiava por libertar-se dos velhos
preconceitos, reatando a tradição, mas
de forma a evoluir, buscando dos antigos
os grandes segredos da matéria..."

E nesta altura que Amadeo evolui
grandemente, trilhando os caminhos do
cubismo e da abstracção, aderindo à filosofia
futurista. No Verão de 1913, em Portugal,
pinta numerosas telas cubistas; volta a Paris
e ao primado da cor, sem dúvida resultado
do seu convívio com os Delauney. O seu
contributo, para a evolução da Pintura
Moderna Europeia, começa a ser reconhecido pela crítica internacional, que
junta já o seu nome aos de Picasso, Braque,
Delauney, Juan Gris, Léger.etc. Em 1913 e
1914, Amadeo experimenta ainda o
pontilhismo, cuja técnica o define como um
dos percursores do purismo.

Encontra-se em Espanha, em Madrid, depois
de, em Barcelona, ter conhecido o grande
arquitecto da Arte Nova, António Gaudi,
quando estala a I Guerra Mundial, o que
o faz voltar a Portugal. Reinstala-se em
Manhufe, na mansão familiar, com a sua
mulher francesa - Lucie.
Continua a trabalhar com afinco, sobretudo
depois que os Delauney se instalam em Vila
do Conde. Não sendo as comunicações,
nesse tempo, o que são hoje, tem início uma
abundante troca de correspondência, que se
prolonga até 1917.
a

Paulo Ferreira

E xhibiting in world known showrooms in
Europe and United States, Amadeo treads
the paths of cubism and abstractionism,
joining thefuturistic philosophy. His contribution to the evolution of "European Modern Painture" starts to be recognised by the
international critique which then places his
name side by side with those of Picasso,
Braque, Delauney, Juan Gris, Léger, etc.
In 1913 and 1914, Amadeo trys out
"pontilhism" a technic which defines him
as one of the beginners of "purism".
At 31, strongly influenced by Portuguese
popular culture, Amadeo suddenly perishes
with the Spanish flu.
According to Almada Negreiros he was the
first discovery of Portugal in the Europe of
the XX th century.
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HISTORIAL
Com raízes antiquíssimas, Fafe recebeu o foral de
D. Manuel em 5 de Novembro de 1513. Ascendeu
à categoria de julgado em 1835, à de Vila em 1840
e à de Cidade em 1986.
Quanto ao topónimo, Fafe parece provir do nome
do cavaleiro D Fafes Talesluz, alferes-mor do
Conde D. Henrique, que aqui tinha solar. Outros
nobres, com nome Fafes, aqui viveram e neste
região se radicaram nos anos de 968, 983 e 1058,
entre outras datas históricas.
Actualmente constituído por 36 freguesias, o concelho distnbui-se pela área de 21887 hectares,
sendo a da cidade de 750 ha.
A população do concelho ascende a cerca de 50 mil
habitantes, enquanto a da cidade ultrapassa as 10
mil pessoas
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SALA D E VISITAS DO MINHO
i

GASTRONOMIA
Ao nível da gastronomia, é justamente detentora de imemoriais pergaminhos a famosa
vitela assada "à moda de Fafe", cujo prestígio
atravessa o país de lés-a-lés.
A acompanhar, indica-se o delicoso vinho verde, de grandes tradições na região.

i

Para a sobremesa, nada mais apropriado que o
saboroso pão de ló, proveniente de Fornelos e
de Arões S. Romão.

y-. S ,

ARTESANATO
O concelho de Fafe mantém ainda vivas algumas das formas características do artesanato e
da arte tradicional popular. Produtos da imaginação, da arte e da perícia manual dos artesãos,
podem citar-se os artefactos em palha (Golães,
Vinhos, Travassos, Fornelhos e Revelhe), os
trabalhos em arame e madeira (Moreira de rei,
Quinchães e S. Gens), a cestaria (Serafão,
Arões, S. Romão, Freitas e Cepães), a pirotecnia (Golães, Revelhe e Paços), os jugos (S. Gens
e Moreira de rei), os carros de bois e pipas
(Serafão e S. Gens), a olaria (Fafe), os trabalhos
em piaçaba (Medeio) e a candelária (Arões S.
Romão), entre outros.

El
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DESPORTO
Numa zona de condições excepcionais para a pratica
do Desporto Automóvel. Lameirinha e Veiga, entre
outros, constituem excelentes troços de terra batida
bem ao gosto tanto dos concorrentes como dos
milhares de adeptos que todos os anos ali se deslocam
para verem e sentirem as e m o ç õ e s proporcionadas
pelos seus ídolos
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LOCAIS A VISITAR
1 - IGREJA ROMÂNICA DE ARÕES,(Séc. XIII), Monumento Nacional
2 • IGREJA MATRIZ(séc. XVIII)
3 • CASTRO DE SANTO OVÍDIO (Luso-Romano)
4 • MUSEU ELÉCTRICO DE SANTA RITA, Fornelos (1914)
5 • SOLAR DA LUZ, Fornelos (séc. XVII e XVIII)
6 • JARDIM DO CALVÁRIO (séc. X I X )
7 • CENTRO DA CIDADE e seus monumentos e jardins
P O V O A DE
LANHOSO

ABOIM
Al,HI I A
GONTIM

M O N 11

SERAEAO

FfcLGUt
ADELA

C A B E C E I R A S OE
BASTO

VILA COVA
FREITAS

TRAVASSOS

VINHOS
MC REI R A DE REI

ES I S . R O M

S. G E N S

GUIMARÃES
ANIIMI-

CHAVES
• UINCHAES

GUIMARÃES

ARMII.

SISARES I

I N I I

AREJA

Sim/AMES IS

MART

ARDEGAO
FELGUEIRAS

FEIRAS E ROMARIAS - C O N C E L H O DE FAFE
Feira anual - 16 e 17 de Maio, na cidade
Principais romarias do concelho:

FELGUEIRAS

• S. Francisco (Regadas) - 3" domingo de Junho
• Senhora de Amime, grandes Festas do Concelho - 2" domingo de Julho
• S. Bento (Pedraído) - 3" domingo de Julho
• Santa Marinha (Freitas) e Socorro (Quinchães) - 3" domingo de Julho
• Sant'Ana (Moreira) - último domingo de Julho
• S. Frutuoso (Povoação), S. Gens e Senhora de Lourdes (Serafao) - 2" domingo dc Agosto
• Santo Ovídio, subúrbios da cidade - 3- domingo de Agosto
• Senhora das Neves (Lagoa) - última Sexta-feira de Agosto
• Senhora do Desterro (Marinhão) e Senhora das Graças (Travassos) - último domingo de Agosto
• Senhora da Ajuda (Estorãos) - 8 de Setembro
• S. Mateus, última romaria do ano (Medeio) - 3" domingo de Setembro
IV

Castro
Laboreiro

O Cão de

dog

Texto/Fotos
Cristina Barbosa

o cão português, sobre o qual resolvemos saber mais
pormenores, é originário da região castreja de Castro Laboreiro,
onde a raça manteve a sua pureza. Apesar de ser de uma raça
mal definida e pouco conhecida pela população em geral, este
animal goza de um reputado conceito, que remonta ao séc. V I I I ,
quando as tribos semi-selvagens, que habitavam aquelas
paragens, tinham a obrigação de pagar aos senhores, como
tributo, cinco cães sabujos, talvez os antepassados do nosso cão.

This

Portuguese dog which we decided to know better is
originally from the pre-roman region of Castro Laboreiro
where it has kept its full-blood breed. Although it is a badlydefined and unknown breed by the population in general,
this animal is quite respected since the 8th century when
semi-savage tribes who lived in that area were obliged to pay
to their masters, as a tribute, 5 blood-hounds, perhaps the
ancestors of this dog.
59

J á nos primórdios civilizacionais, o Cão de
Castro Laboreiro dava assim provas de ser
um companheiro fiel e útil para o trabalho
dos camponeses da região. A sua função
ancestral de guardião de rebanhos, protegendo-os dos lobos, faz deste cão um excelente guarda, ao ponto de efectuar rondas
nocturnas sem que para tal seja ensinado. E
importante salientar o quão difícil e
apaixonante é a tarefa de apuramento rácico
do Cão de Castro Laboreiro, que implica
um profundo conhecimento da verdadeira
origem das características desta raça: a zona
castreja de Castro Laboreiro, com as suas
paisagens, hábitos e costumes. Ao contrário
de muitas outra raças, este cão não é o
resultado da vontade humana de manipular,
supostamente aperfeiçoando, a vida animal,
mas sim do isolamento geográfico que
marcou o seu solar.

melhoramento das qualidades funcionais e
morfológicas de raça...", através de concursos, exposições, colóquios, conferências
e, claro, muito estudo e investigação, entre
outras actividades.
O Estalão deste cão classifica-o como um
companheiro leal e dócil, indispensável na
protecção dos gados face ao ataque dos
lobos que, ainda hoje, abundam no seu
solar. E um animal desembaraçado, ágil e
nervoso, sem ser brigão perante a inexistência
de perigo. O seu pêlo é predominantemente
curto, um pouco baço e muito basto, sendo
mais vulgar a cor lobeiro (raiado), no tom
escuro. A cor preferida é a do monte,
considerada como característica étnica:
pelagem raiada, com cambiantes mais ou
menos carregados no preto, que se misturam
com pêlos castanhos de outras tonalidades.

S ince the beginning of our times, the Castro
Laboreiro dog has proved to be a loyal and
useful companion for the peasants on their
rural work. Its ancestral task of keeper of
herds, protecting them from the wolfs makes
it a magnificent watch-dog even capable of
night rounds without any training at all. It
is important to point out how difficult and
passionate it can be to know its true origins
- this involves a profound knowledge of the
characteristics of this breed: the region of
Castro Laboreiro with its landscapes, habits and customs.
Unlike other breeds, this dog is not the result
of human will to manipulate animal life but
the result of a geographic isolation which
has distinguish its spot.
The recovering of this breed is due to the
Portuguese marine corps. Before this they
could only be seen in their natural habitat.
It was only two years ago that the Castro
Laboreiro dog Club was formed. It is the
purpose of this institution to "...develop
and improve the functional and morphological qualities of the breed..." through
contests, exhibitions, debates, conferences
and of course, a lot of study and research
among other activities.

.Campeão Nacional e Internacional
de Castro Laboreiro de 1989
. 1 cão das Raças Portuguesas de 1990
0

H I

.1989 National & International Champion
.1990 Portuguese Breed 1st Dog

Foi o Corpo dos Fuzileiros Navais da Armada Portuguesa quem primeiramente
recuperou esta raça, que antes só podia ser
vista no seu ambiente natural. Com o natural
avanço das comunicações, a progressiva
abertura do seu solar ameaçava severamente
este animal, sujeito a cruzamentos com
outras raças, nomeadamente com o Cão da
Serra da Estrela e com o Pastor Alemão.
Existem, assim, poucos exemplares
excelentes na região onde estes deviam
predominar. Foi somente há cerca de dois
anos que se formou o Clube do Cão de
Castro Laboreiro, o que se explica pelo
isolamento geográfico que a raça sofreu, ao
longo de séculos. É objectivo deste
organismo o "...desenvolvimento e
60

The gauge of this dog classifies it as a quick,
lively animal and restless without being
rowdy when notfacing danger. It has a thick
short hair, a bit dim, usually dark. The
A sua altura varia entre 55 e 60 cm, para favourite colour is the one from the mouncharacteristic:
os cães, e 52 e 57 cm, para as cadelas.Não tains, seen as an ethnical
é, assim, só pelo tamanho mas também, striped hair with black and brownish nuprincipalmente, pelas qualidades funcionais ances. Its height is around 55 to 60 cm for
que o caracterizam, um cão de apartamento. males and 52, 57 cm for females. It is
É difícil precisar as origens desta raça canina difficult to find exactly the origins of this
portuguesa, considerada uma das mais Portuguese breed considered as one of the
antigas da Península Ibérica; resta no entanto oldest in the IberianPeninsula. We are cera certeza de que o seu desenvolvimento tain., however, of the fact that its morphomorfológico e a sua preservação, em estado logical development and preservation, alquase primitivo, reside nas características most primitive, is due to the characteristics
of its homeland and its people. The Castro
tão típicas do seu solar e das suas gentes.
O Clube do Cão Castro Laboreiro está ao Laboreiro dog Club will certainly be at the
dispor de todos os interessados em defender disposal of all those interested in defending
a preservação deste membro significativo do the preservation of such an important member of our national inheritance.
nosso património nacional.
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Rallye de Portugal
João Santos

I7S3K0*

Estádio Nacional

Asfalto

Joaquim Santos

n

• ontando mais uma vez para o Campeonato Mundial de Marcas
V-^ e Pilotos, a edição deste ano do Rallye de Portugal Vinho
do Porto, reuniu um lista de inscrições de "luxo" não só em pilotos
nacionais e estrangeiros mas
também com a presença das
principais marcas de fábrica,
Lancia, Toyota, Ford, Nissan
e Mitsubishi.
Apostando mais uma vez na
segurança como factor primordial para o bom desenrolar da prova, a organização
tudo fez para que ela existisse,
embora essa tarefa se torne
cada vez mais difícil devido
ao elevado número de espectadores presentes, acrescido pelos milhares de espanhóis que vieram aplaudir e
incitar "o seu piloto", o
vencedor da edição do ano
passado - Carlos Sainz.
De realçar mais uma vez todo
o apoio dado à Comunicação
Social pela Organização da
prova, apoio esse que passou
pela maior atenção dada à
Kankkunen
rapidez, qualidade e modo de
informar os jornalistas presentes, para o que muito contribuiu
não só o Secretariado do Rallye mas também o facto de haver
salas de imprensa organizadas no final de cada etapa,
particularmente na chegada ao Estoril.
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Manteve-se um traçado mais ou menos idêntico à edição do ano
passado (apenas com ligeiras alterações), com um percurso de
mais de 2.000 Kms e 40 Provas de Classificação pelas estradas da
zona centro e norte do País, zonas essas que continuam a dar um
grande contributo ao desenrolar da prova.

Vinho do Porte
I •
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de Portugal W
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Timo Salonen e
Kenneth Erickson

Fotos: João Jorge/ José Mendes
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omeadamente a região de Fafe, com uma autarquia local que
é verdadeiramente fantástica e incansável, conseguiu reunir
as "classificativas" não só mais seguras mas também mais competitivas e bonitas de todo o Rallye.
a

Durante a I etapa dominou a Ford e o seu piloto especialista de
asfalto - François Delecour - mas, após a sua desistência, o domínio
passou para a Lancia, primeiro através do estreante Aghini e depois
através do actual Campeão do Mundo Juha Kankkunen.
E foi com o acentuar desse domínio que a Lancia e o Finlandês
voador (mais um!) consolidaram a sua vantagem até ao final da
prova, deixando a surpresa chamada Ford, de Biasion, a mais de

um minuto de diferença e o Espanhol Sainz, em Toyota, em terceiro
lugar, a não conseguir, deste modo, chegar à "performance" do
ano anterior.
Quanto aos portugueses, Joaquim Santos e o seu Toyota foram
desta vez os melhores, conseguindo um lugar de distinção ao qual
já nos habituaram.
Com a chegada ao Estoril dos 31 sobreviventes da edição deste ano,
terminou mais um "Vinho do Porto" com uma óptima "colheita".
Esperemos que a de 1993, no mínimo, seja tão boa.
Até para o Ano!

HELENA VASCONCELOS
tJentimo-nos penalizados por só hoje trazermos ao vosso conhecimento uma
Assistente de Bordo já há muito distinguida noutros círculos e latitudes da vida
portuguesa pelo que é e pelo que tão bem sabe produzir.
Burocrática e inestéticamente conhecida entre os colegas de profissão
pelo nome de V. Sousa, a Lena nasceu em Lisboa, passou a sua
infância em Goa, frequentou a Faculdade de Letras e iniciou-se na
actividade literária. Apaixonada, curiosa, diversificando a sua
atenção por todas as formas de expressão, aceitou colaborar com
o Director do Teatro Nacional com o entusiasmo de quem tem
sempre uma proposta inovadora e energia para a levar à prática. Foi
infelizmente uma experiência curta, em que a burocracia venceu a
arte, e a Lena saiu sem a satisfação de ter podido concretizar
projectos e fazer avançar ideias.
Actualmente faz crítica literária no jornal" O Público ", mas as suas ligações ao mundo
da cultura não são de hoje. São antes o resultado natural das suas preocupações face
ao mundo que a rodeia. Personalidade viva e inquieta, atenta ao Homem, desde há
muito ligada aos fenómenos estéticos do nosso tempo, soube beber ideias, princípios,
conceitos que se foram organizando harmonicamente na escrita. Escrita como
instrumento de intervenção na sociedade que pretende compreender e revelar... mas
sociedade constituída por seres individuais que se movem ao ritmo dos pequenos/
grandes modos de vida.

F e i r a Das V a i d a d e s
t mi i n ts

Helena Vasiwlos

lit há horas para nada

Sociedade humana vista do lado da Mulher, da Mulher que se sabe livre,
igual e independente e, portanto, definitivamente feminina.
Em 1988 dá à estampa o seu livro "Não há horas para nada", conjunto de
histórias onde a Mulher, várias mulheres , são o centro, o ponto irradiante
de vidas quotidianas. Catarina, Joana, Mariana,Laura, Ingrid, Beatriz,
Lídia, nomes de mulher, mulheres que a Lena constrói como uma ficção de
si mesma, como protagonistas actuais de uma nova " m u l h e F " . Mulher que
conhece o seu mundo, que se conhece... sabendo-se autónoma, interveniente,
apaixonada, voluntariosa, sonhadora, lasciva, animal.Tramas simples de
histórias que revelam o sentir feminino em toda a sua extensão, a efectivação
do direito de ser e sentir o corpo, de ser e afirmar o espírito. "Não há horas
para nada" é também um grito pelo direito ao exercício da vida longe de seres
cinzentos e inconscientes que o mundo moderno criou. Di-lo Mariana ao seu
cão amigo "Nós, nós dois David, não temos preocupações desse tipo, não
temos horas para nada, comemos quando temos fome, dormimos quando
temos sono, passeamos o dia inteiro se nos apetecer".
Conhecedora e amante da cultura europeia de sempre, a Lena - HELENA
VASCONCELOS - sabe ser a mulher culta e cosmopolita de hoje porque
também soube entender outras culturas e outras formas de estar, cujo
contacto a profissão de Assistente de Bordo lhe proporciona.
Com este livro obteve o P r é m i o Inasset de R e v e l a ç ã o , em Ficção, e
recebeu de Eduardo Prado Coelho a seguinte e elogiosa crítica:
" S ã o textos todos eles suspensos de um nome de mulher, à s vezes quase
invisíveis no minimalismo de uma escrita que n ã o foge à s c o n v e n ç õ e s .
Mas s ã o textos que nos seduzem profundamente e nos deixam, no fio dos
seus efeitos acumulados, um sentimento de verdade muito forte, na
medida em que, por uma arte que é acima de tudo u m a intuição
e f a b u l a t ó r i a excepcional, sabem desencaminhar-se em devido tempo,
sabem ser outros e diferentes, e pungentes, e a m á v e i s , e violentos a t é ,
sob a malha fina das c o n v e n ç õ e s que subtilmente desfazem".
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Viver num m u n d o o n d e até as notícias v o a m e fazem de c a d a dia um
n o v o v i r a r de p á g i n a .
Chegar cada vez mais r á p i d o , a mais
destinos e a mais pessoas.
C o m u n i c a r num m u n d o c a d a vez
mais p e q u e n o mas o n d e todos os
dias há coisas novas.
Encontrar outras pessoas, ideias e
costumes. V o a r e descobrir q u e a f i nal estamos bem p r ó x i m o s .
Abidjan
Amesterdão
Atenas
Barcelona
Basileia
Berlim
Bissau
Bordéus
Boston
Brazzaville
Bruxelas
Caracas
Casablanca
Copenhaga
Curacao
Dakar
Dublin
Estocolmo
Estugarda
Faro

Frankfurt
f unchal
Genebra
Hamburgo
Harare
Horta
Joanesburgo
Kinshasa
Las Palmas
Lisboa
Londres
Los A n g e l e s
Luanda
Luxemburgo
Lyon
Madrid
Manchester
Maputo
Marselha
Milão

Montreal
Munique
Nice
N o v a Iorque
Paris
Ponta D e l g a d a
Porto
Porto Santo
Recife

Rio
Roma
Sal
São Paulo
São T o m é
Terceira
Toronto
Toulouse
Viena
Zurique

DAMOS ASAS AOS SEUS SONHOS
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COMUNICAÇÕES.
UMA VOCAÇÃO UNIVERSALISTA
Na Exposição Universal d e Sevilha, i n s p i r a d a n o t e m a
"A Era d o s D e s c o b r i m e n t o s " , d i v u l g a r e m o s os traços
f o r t e s da h i s t ó r i a q u e os CTT c o n s t r o e m d e s d e 1520.
A h i s t ó r i a das C o m u n i c a ç õ e s .
Na c o n f l u ê n c i a da avenida d o s d e s c o b r i m e n t o s
c o m a avenida das c o m u n i d a d e s , n o Pavilhão d e Portugal,
abriremos um horizonte de contemporaneidade
para as C o m u n i c a ç õ e s p o r t u g u e s a s .
O m a r e as c o m u n i c a ç õ e s , u m a m e s m a vocação universalista.

O S C T T E M S E V I L H A '92
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MOTO BAR C O
^^B^)

B A R C O S ° MOTOS ° MOTOS AQUÁTICAS ° A T R E L A D O S

Concessionário

Outboard

^

Agente

e

YAMAHA

Inboard

Cascos: Fletcher • Regal • Racing • Plancraft»
Capacetes : Lazer • Shoei • Uvex • Arai • Dig •
Equipamento: Furygan • Clover • Uvex • Gaern • Dainese •
U
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ASSISTÊNCIA T É C N I C A
A

t o d a s as m a r c a s de
outboard

AGENTE:

motores

e inboard

e a

marítimos

motos

DUCKHAMS OILS

• Ducati • Cagiva • Morini • Husqvarna •
• Peugeot • Harley Davidson • Bimota •
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VENDA DE TODAS AS MARCAS
JAPONESAS
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C o m é r c i o e r e p r e s e n t a ç õ e s : K s t r a d a M a t o c h e i r i n h o s , I^ote
M a t o c h e i r i n h o s - T i r e s 2 7 7 5 P a r e d e - T e l e f : 244 I 1 25
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A S CRIANÇAS CONTAM CONNOSCO. P O D E M O S CONTAR CONSIGO?
CHILDREN COUNT ON U S . CAN WE COUNT ON YOU?

I

Se o homem foi capaz de construir as Pirâmides do Egipto, a
Grande Muralha da China e chegar à Lua, então porque não seremos nós capazes de acabar c o m a morte e s c u s a d a de tantas
crianças?
Somos capazesl E você t a m b é m l Apoiando a U N I C E F .

When mankind can build the pyramids in Egypt and the Great
Wall of China and land on the Moon then w h y can't w e stop
children from dying needlessly?
We c a n ! You can too! Supporting U N I C E F .

COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF
Av. António Augusto de Aguiar 56 - 3.° E s q . "
1000 L I S B O A
Telefones: 54 78 58 / 54 78 43
Fax: 54 79 13

ESTE É O AR CONDICIONADO
A PENSAR EM 2001...

•

... QUE HOJE
PODE INTEGRAR
O SEU ESPAÇO.

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 tomou
Líder no Pais.
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 escritório, 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 Instalação e Assistência Técnica do País.

mAC-None

693145

FnAC-Baras

491242

FnAc
Em qualquer espaço. Em qualquer tempo.

'3635106

F n A C - Cenlro

FnAC-Sul
PORTIMÃO

r24373

F n A C - Ilhas

.26628 | FT1AC

MADEIRA

- Madeira
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