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É comum que a concretização de iniciativas careça de um certo tempo de
maturação, por vezes tanto mais longo quanto se pretenda que adquiram
consistência e sustentabilidade. Então, num dado momento, elas surgem com
uma clareza e, às vezes, com uma simplicidade que fazem pensar como foi
possível ter decorrido um tão dilatado período até se tornarem realidade.
Vêm estas considerações a propósito de dois lançamentos que recentemente
ocorreram na nossa Universidade.
O primeiro foi o da apresentação de um primeiro objecto integrado num conjunto
de produtos de qualidade com a marca U.Porto, assinados por artistas de
reconhecido mérito que a Universidade pretende disponibilizar, nomeadamente
aos seus antigos alunos. Trata-se de uma caneta desenhada em exclusivo por
Francisco Laranjo, Professor da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do
Porto. Seguir-se-ão outros objectos a apresentar brevemente.
O segundo foi o da divulgação da há longo tempo desejada editora da
Universidade, a “Editora UP”. São seis as obras de membros da Universidade
inicialmente apresentadas, com conteúdos diversiﬁcados, na linha abrangente de
diferentes formas de edição que se pretende consolidar, associando as produções
artísticas às literárias, às cientíﬁcas, às técnicas e às didácticas. E há já um conjunto
de outras obras no prelo que serão publicadas dentro de pouco tempo.
Estas iniciativas necessitam agora de um complemento que, em breve, será
também formalmente divulgado, o de uma “Loja da Universidade do Porto”,
na qual poderão ser encontrados estes livros e outros objectos, que se espera
possam ser observados e disponibilizados em diferentes locais da Universidade ou
solicitados via Internet.
A missão da Universidade corporiza-se também através de meios de divulgação
como os referidos nesta nota, que a tornam mais conhecida, não apenas pela
divulgação cientíﬁca e cultural, mas também pela fruição de objectos que tornam
presente uma imagem particularmente valorizada por aqueles que associam
importantes recordações da sua vida às salas de aula, aos laboratórios e a outros
locais de trabalho de uma Universidade onde certamente passaram importantes
momentos da sua vida e a que continuam a considerar-se ligados, com a certeza
de que esta não deixará de sempre os acolher como seus membros.

José Novais Barbosa
REITOR DA UNIVERSIDADE DO PORTO
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pelo Serviço de Higiene e Epidemiologia
da FMUP, duvida da eﬁcácia dos antivirais
disponíveis, mas acredita que é possível
prevenir a pandemia gripal.
EGP: AVALIAR PARA MELHORAR
Daniel Bessa, director da Escola de Gestão
do Porto, escreve sobre a necessidade de
uma avaliação, como se fez recentemente
naquela unidade orgânica, para corrigir
e melhorar. Mudar, “com sentido e com
bússola” para realinhar pela excelência.
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Dez investigadores, coordenados por
Manuel Gomes da Torre, docente e
investigador em tradução na Faculdade de
Letras, traduzem 38 peças do nome maior
da dramaturgia de língua inglesa. Pelo
meio, o coordenador do projecto manteve
uma curiosa troca de correspondência com
Álvaro Cunhal, tradutor de “O Rei Lear”.

ENTRE CAMÉLIAS E RODODENDROS,
NO REINO DO RAPAZ DE BRONZE
Visita ao reino multiforme e multicolor onde
domina o verde e onde os súbditos têm
personalidades díspares e caprichosas. O
Rapaz de Bronze, senhor do reino, mostra,
com ajuda dos textos Sophia de Melo
Breyner Andersen que ali cresceu, o Jardim
Botânico da Universidade do Porto. As
obras de melhoramento arrancam no início
do ano.

FERNANDO LANHAS
E A INVENÇÃO DO MUNDO
A 29 de Novembro a U.Porto atribuiu o
Doutoramento Honoris Causa a Fernando
Lanhas, arquitecto, artista plástico e
investigador, protagonista de um percurso
singularíssimo que une passado, presente e
futuro numa só obra.
ESTÓRIAS – SITUAÇÕES EMBARAÇOSAS
Aula dos Preparatórios de Engenharia
Química. Alunos distraídos e ambiente
tenso são os ingredientes para um
embaraçoso, mas cómico episódio.
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Produtos
marca U.Porto

U.Porto apresenta
editora abrangente

“Autocarro VivaCidade”
para ligar pólos universitários

Está disponível um variado conjunto
de produtos U.Porto. São lápis, canetas,
blocos de folhas, bonés, t-shirts, portachaves, canecas e até Vinho do Porto com
a marca da U.Porto que a partir de agora
poderão ser adquiridos na Reitoria por
alunos, docentes e pessoal não docente
da Universidade e demais interessados.
Os preços variam entre os 20 cêntimos
(lápis) e os 10 euros (garrafa de Porto
Romariz LBV).
Logo na entrada, pela Rua D. Manuel II,
do edifício da Reitoria e possível, desde há
poucas semanas, ver expostos os produtos
que serão comercializados pela “Loja da
U.Porto” nesta primeira fase, que marca
o arranque do projecto que se pretende
ainda mais abrangente, com o propósito
ﬁnal de ampliar a marca U.Porto.
Para alem dos produtos mencionados, a
Loja servirá de plataforma de venda para
um conjunto de outras peças, de gama
alta, desenhadas especiﬁcamente para
a Universidade do Porto. Uma colecção
de prestígio, produzida com materiais
de excepção, que teve já a sua primeira
manifestação com a recente apresentação
pública da Caneta U.Porto, assinada pelo
artista plástico, e docente da FBAUP,
Francisco Laranjo.
A “Loja da U.Porto” servirá ainda de ponto
de venda das publicações da revitalizada
Editora UP, que promete agora contribuir
com um número crescente de “artigos”
para o catálogo da Loja. Ainda na recente
sessão de apresentação oﬁcial da Editora
foram lançadas seis novas edições e mais se
encontram já no prelo. Para informações
ou compra de produtos da “Loja da
U.Porto” poderá contactar com a Dra.
Luísa Capitão pelo telefone 22 607 6138 ou
deslocar-se ao edifício da Reitoria.

A Editora UP conta com, desde 2002, oito
edições próprias, mais uma em parceria
com a Gradiva (“Fotobiograﬁa de Ruy
Luís Gomes”). A nova editora (www.up.pt/
editora) foi apresentada oﬁcialmente a 14
de Novembro, no Círculo Universitário do
Porto, nesta fase em que já é possível ter
uma noção concreta do rumo traçado. No
documento de instituição, estabelece-se
como objectivo «a publicação, sob
qualquer das formas possíveis de edição,
de produções artísticas, literárias, técnicas,
cientíﬁcas e didácticas» da autoria de
membros da Universidade do Porto ou de
outros que a isso se proponham.
A Editora UP, aﬁrmava José Meirinhos,
professor da Faculdade de Letras e
membro do Conselho Editorial, durante
a apresentação, “sem se substituir aos
projectos editoriais das diferentes
Faculdades ou Departamentos, pretende
tornar-se uma chancela de referência,
contribuindo para a difusão pública dos
estudos produzidos no âmbito da U.Porto
ou que sejam importantes para a sua
própria actividade académico-cientíﬁca,
didáctica, de extensão ou patrimonial”.
A Editora começou a constituir o seu
catálogo em 2002, com a obra Dinâmicas
sociais do nosso tempo de Augusto Santos
Silva, docente da Faculdade de Economia
e ministro, já com a linha gráﬁca e
cromática que a caracteriza e que é da
responsabilidade do Studio Andrew
Howard. Em 2005, a editora ganha novo
ritmo editorial com 6 novos títulos
impressos até este momento, em diversas
séries (ver secção A Saber).

O autocarro VivaCidade é um meio de
circulação, criado no âmbito do Projecto
Porto Cidade de Ciência, para facilitar a
ligação entre alguns centros universitários
e de investigação, e ainda, algumas
instituições mais representativas da cidade.
A utilização é gratuita e destina-se
prioritariamente a professores,
investigadores e alunos das instituições,
públicas e privadas, de ensino superior
e centros de investigação que, para o
efeito, devem ser portadores do respectivo
título de transporte – Passe VivaCidade.
Funcionários que exerçam funções
de apoio à investigação e respectiva
divulgação ou se encontrem afectos
a serviços de comunicação, relações
públicas e internacionais ou a gabinetes
de projectos voltados para a comunidade
também podem adquirir este passe.
Para requerer o Passe VivaCidade,
deverá contactar a Fundação para o
Desenvolvimento Social do Porto,
Projecto “Porto Cidade de Ciência”, Rua
de Entreparedes, n.º 61, 4000-198 Porto
(Tel: 222 061 721, Fax: 222 061 722, Email: porto.cidadeciencia@bonjoia.org)
O autocarro já começou a circular, em
fase experimental, perfazendo dois
circuitos diários, um de manhã e outro
de tarde, entre o Pólo Asprela, o Centro
da Cidade e o Pólo Campo Alegre, de
acordo com os itinerários e horários
constantes no ﬁcheiro que poderá
descarregar a partir de: http://www.
cm-porto.pt/document/449218/480802.
pdf. O autocarro utilizará as paragens da
STCP que se encontram, para o efeito,
devidamente assinaladas através de uma
sinalética identiﬁcativa do VivaCidade.

INEGI participa
na nova geração
de garrafas da GALP

Está no mercado
a primeira pilha portuguesa
a hidrogénio

“Aventureiros, Naturalistas
e Coleccionadores”
– Luís de Pina

Chama-se Pluma e é a mais recente
garrafa da Galp Gás... Sob o lema “Mais
Segura. Mais Leve. Mais Soﬁsticada”, a
nova garrafa contou com a participação
do INEGI e resultou da tecnologia AGT
(Advanced Galp Technology). Está à
venda desde Outubro, possui metade
do peso de uma garrafa convencional e
apresenta elevados padrões de segurança.
O exterior, composto por polietileno de
alta densidade, integra um reservatório
interior em aço reforçado por uma matriz
de polipropileno e ﬁbra de vidro que lhe
triplica a resistência. Dispõe ainda de
uma válvula de segurança e de um fusível
térmico, uma protecção adicional em caso
de temperaturas extremas.
A Pluma surge na sequência do projecto
da garrafa CoMet, galardoado em 2005,
com o prémio “Spirit of Conquest” do
JEC Innovations Composite Awards
Programme. Este projecto tinha como
ﬁnalidade criar reservatórios em materiais
compósitos para médias/altas pressões que
foram aplicados no interior da Pluma. O
projecto CoMet foi promovido por um
consórcio no qual participaram a Amtrol
Alfa Metalomecânica, S.A. (Portugal),
Saint Gobain Vetrotex International
(França), INEGI (Portugal) e o Pólo de
Inovação em Engenharia de Polímeros da
Universidade do Minho – PIEP (Portugal).
A Pluma é, assim, mais um exemplo dos
resultados que se podem obter fruto da
transferência de tecnologia dos institutos
de investigação para a indústria.

Depois de três anos de investigação
tecnológica, que contou com o contributo
do INEGI e do INETI, a SRE – Soluções
Racionais de Energia, colocou no
mercado mundial a HW 125, uma pilha
de combustível a hidrogénio com uma
potência de 100W subordinada ao
lema “Fiabilidade – Operacionalidade
– Flexibilidade”.
Com várias aplicações, como back up para
falhas de energia, potenciadora de maior
autonomia em UPS’s e fonte de iluminação
de emergência, a HW 125 visa segmentos
de mercado que abrangem actividades e
áreas económicas tão diversas como as
das telecomunicações, vídeo vigilância,
náutica de recreio ou caravanismo.
O lançamento oﬁcial decorreu no INETI,
Centro de Formação Técnica e foi o
primeiro de uma série de programas e
iniciativas a serem levados a cabo ao longo
dos próximos meses, tanto em Portugal
como no estrangeiro.

A 7 de Fevereiro de 2006 inaugurar-se-á
no Jardim Botânico a segunda exposição
do ciclo “Aventureiros, Naturalistas e
Coleccionadores”, desta vez dedicada à
Medicina e relembrando o Professor Luís
de Pina, que – com base num conjunto de
peças expostas ao público no Palácio de
Cristal em 1925, por ocasião do centenário
da fundação da Escola Médico-Cirúrgica
do Porto – lançou as bases do Museu de
História da Medicina “Maximiano Lemos”.
A função didáctica do Museu manteve-se
até aos nossos dias, continuando a
desempenhar um importante papel na
formação dos estudantes da Faculdade de
Medicina da U.Porto.
Dirigida a um público jovem, a exposição
procurará dar uma imagem da evolução da
prática, do saber e da tecnologia médica,
abordando, por exemplo, alguns aspectos
da actividade cirúrgica no controlo da dor,
da hemorragia e da infecção, e ilustrando
a forma como o desenvolvimento dos
instrumentos cirúrgicos espelha as
circunstâncias em que essa prática se
exerce e, simultaneamente, a progressão
do conhecimento.
Diversos outros assuntos serão
explicitados em núcleos temáticos,
como por exemplo os dedicados aos
instrumentos auxiliares de diagnóstico,
ou à evolução das especialidades médicas,
permitindo revelar um pouco da imensa
colecção do Museu de História da
Medicina que, continuando hoje a ser
enriquecida com a integração de objectos
médicos de tecnologia mais recente, nos
dá uma formidável panorâmica de uma
das mais fascinantes actividades humanas
– a luta pela saúde.
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Menção Honrosa
do prémio Pﬁser
para investigadores da U.Porto

Faculdade de Arquitectura
traça diagnóstico
das escolas de Matosinhos

Prémio Câmara Pestana
foi entregue a três
investigadoras do ICBAS

Chama-se “síndrome de transfusão
feto-fetal” e é um dos síndromes mais
frequentes e fatais nas gravidezes
gemelares, (de gémeos) com uma só
placenta, mas em bolsas amnióticas
diferentes. Se for diagnosticado a tempo,
pode salvar se não os dois, pelo menos
um dos fetos. O diagnóstico requer
um estudo, em tempo útil, de um vaso
que faz chegar o sangue ao coração
do feto, o “ductus venosus”. “Gravidez
Gemelar e Síndrome de Transfusão
feto-fetal: Contributo da avaliação de
ﬂuxo sanguíneo no ducto venoso como
forma de antecipar o diagnóstico e
evitar a deterioração hemodinâmica nos
gémeos monocoriónicos” é o nome do
trabalho desenvolvido por Alexandra
Matias e Nuno Montenegro, do serviço
de Obstetrícia do Hospital de S. João e da
Faculdade de Medicina da U.Porto, que
venceu uma menção honrosa do Prémio
Pﬁser para a investigação cientíﬁca.

Para tomar o pulso ao estado de
conservação e às condições de segurança
das 170 escolas do conselho, a Câmara
Municipal de Matosinhos estabeleceu
um protocolo com a Faculdade de
Arquitectura da U.Porto do qual resultará
um diagnóstico do património escolar
e das necessidades de intervenção. O
relatório ﬁnal deverá ser entregue até
ao ﬁm do primeiro trimestre de 2006 e
permitirá programar um esquema de
manutenção. O protocolo foi divulgado
durante a apresentação do Conselho
Municipal da Educação (CME), um
órgão composto por representantes de
instituições ligadas à saúde, segurança
social, desporto, associações de pais
e de estudantes, docentes, e do qual
também fazem parte o vereador do
pelouro da Educação e o presidente da
autarquia, Guilherme Pinto. Este CME,
de quem se espera a elaboração de uma
Carta Educativa do Conselho, irá ter
competências a nível da coordenação do
sistema educativo em articulação com as
políticas sociais, da saúde à formação e
emprego.

O estudo de uma vacina contra a cárie
dentária valeu a Paula Ferreira, Delﬁna
Tavares e Márcia Dinis a atribuição de um
prémio no valor de 2.500 euros. Embora
tendo sido estudada e testada em ratos, esta
vacina poderá vir a ter aplicação humana.
Em declarações à Agência Lusa, uma das
investigadoras, Paula Ferreira, adiantou
que o trabalho, desenvolvido em conjunto
com o médico estomatologista António
Fonseca, dos hospitais da Universidade de
Coimbra, consistiu na comparação de duas
vias de imunização – subcutânea e intranasal –, injectando no rato uma proteína
produzida por um microrganismo agente
etiológico da cárie. “A vacinação com esta
proteína neutralizou os seus efeitos sobre
o sistema imune do hospedeiro”. Ou seja, o
estudo permitiu veriﬁcar que “houve uma
diminuição das lesões cariogénicas no rato”.
Este trabalho teve início nos anos 80 com
o, já falecido, professor de imunologia do
ICBAS, Mário Arala Chaves, e encontra-se inserido num projecto de investigação
ﬁnanciado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT). O valor do prémio irá
reverter a favor da investigação no ICBAS.

PUB
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Físicos distinguidos
pelo Presidente
da República

Prémio Marques da Silva
para Paulo Monteiro

Cinco distinguidos
com Estímulo à Investigação

No âmbito das comemorações do Ano
Internacional da Física, o Presidente
da República distinguiu um conjunto
de personalidades, entre professores
e investigadores, ligadas à disciplina.
Professor catedrático jubilado pela
Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto (departamento de Física) e
doutorado pelas universidades do Porto
e de Manchester, o cientista José Moreira
de Araújo foi uma das personalidades a
quem Jorge Sampaio atribuiu o grau de
Grande Oﬁcial da Ordem de Santiago de
Espada. Outro cientista condecorado foi
o professor catedrático do departamento
de Física da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto João Bessa e Sousa,
distinguido com o grau de comendador
da Ordem de Santiago de Espada. O
grau de Grande Oﬁcial da Ordem do
Infante D. Henrique foi atribuído a
Manuel Paiva, colaborador da NASA e
da Agência Espacial Europeia e fundador
do Laboratório de Física Biomédica da
Universidade Livre de Bruxelas. Manuel
Paiva foi coordenador de uma das missões
cientíﬁcas atribuídas aos astronautas
da nave Columbia que se desintegrou
ao regressar à terra em Janeiro de 2003.
Formou-se na Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto. Foram ainda
distinguidos outros investigadores da
Universidade de Lisboa, da Universidade
de Coimbra, do Instituto Superior
Técnico, da Nova, da Técnica de Lisboa, e
professores do ensino secundário. É o caso
de Regina Gouveia, ex-aluna da U.Porto a
quem foi atribuído o grau de comendador
da Ordem de Instrução Pública.

Com uma média ﬁnal de curso de 17,3
valores, Paulo Alexandre Miranda
Monteiro foi o escolhido para o Prémio
Arq. José Marques da Silva, correspondente
ao biénio 2001/2002 e 2002/2003. O
Prémio, instituído pelo Instituto Arquitecto
José Marques da Silva e pela Universidade
do Porto com o nome do arquitecto que
marcou o Porto da primeira metade do
século XX, pretende distinguir o melhor
aluno da Licenciatura em Arquitectura em
cada biénio.
Paulo Monteiro, 28 anos, participou
recentemente no Inquérito à Arquitectura
do Século XX em Portugal (IAPXX), um
trabalho de campo à escala territorial
focado no levantamento do património
existente. Fez estágio académico no
Atelier 15, de Alexandre Alves Costa e
Sérgio Fernandez, e estágio proﬁssional
no Ainda Arquitectura (de Luís Tavares
Pereira) e com José Capela. É natural de
Rio Tinto, Gondomar.

Cinco dos 13 distinguidos pelo Programa
Gulbenkian de Estímulo à Investigação
em 2005 são membros de centros de
investigação da Universidade do Porto.
Sandra Maria Mendes Alves, investigadora
do Laboratório de Inteligência
Artiﬁcial e Ciência de Computadores
da Universidade do Porto (LIACC) e
assistente do Departamento de Ciência
de Computadores da Faculdade de
Ciências, Alexandra Monteiro Gouveia,
investigadora no Laboratório de Biologia
Molecular e Celular da Faculdade de
Medicina, mais dois investigadores
do Instituto de Biologia Molecular e
Celular (IBMC) - Márcia Almeida Liz
e Hélder José Martins Maiato - e Joana
Cancela Falcão Paredes, do Instituto de
Patologia e Imunologia Molecular da
Universidade do Porto (IPATIMUP). Os
cinco vão receber o prémio do Programa
Gulbenkian de Estímulo à Investigação
2005 no valor de 2.500 € e a instituição
de acolhimento receberá 10.000 €. Este
ano, as áreas escolhidas para atribuição
do Prémio foram: Física Teórica; Lógica e
Complexidade Computacional; Sinalização
e Tráfego Intracelulares; Proteólise e
Doença; Política e Comunicação. O
número de distinguidos foi superior ao
dos anos anteriores, atendendo ao Ano
Internacional da Física. Sandra Alves foi
premiada pelos avanços cientíﬁcos no
âmbito da tese de doutoramento, em curso.
Hélder Maiato é investigador contratado e
docente na Faculdade de Medicina, assim
como Alexandra Gouveia; Márcia Liz é
investigadora a terminar o doutoramento e
Joana Paredes é investigadora doutorada e
desenvolve estudos sobre cancro da mama.
Os prémios vão ser entregues durante o
mês de Janeiro de 2006.
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A Gripe das aves, o princípio
da precaução e o anúncio
de um risco antecipado
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Poucas doenças infecciosas, como a gripe, resultam anualmente
em tantos casos e deixam uma tão impressionante marca no
sistema económico. Além disso, é uma infecção vírica com
uma dinâmica populacional desaﬁante: casos esporádicos
continuados, epidemias periódicas e pandemias graves que
a espaços de décadas marcaram a memória nosológica das
populações mundiais e dos serviços de saúde – com o que de
variado este conceito teve ao longo do tempo – obrigados a
organizarem-se para responder a desaﬁos inusitados.
De facto, as pandemias de 1918 (40 milhões de mortes), 1957
(1-4 milhões de mortes) e 1968 (1 milhão de mortes) foram
responsáveis por um desgaste humano, social e económico cujo
impacto ﬁcou gravado nos mais variados indicadores, como
a mortalidade infantil. Este é, aliás, um interessante aviso: a
infecção afecta sobretudo os grupos humanos mais vulneráveis,
seja por razões biológicas, de patologia ou de disrupção social.
Mas além da dimensão médica ou cientíﬁca, as grandes
convulsões sanitárias têm efeito duradoiro na forma como as
sociedades organizam as suas expectativas, como se orientam
nas coordenadas que deﬁnem a razão, a razoabilidade e os seus
opostos, aﬁnal como gerem o risco.
Pouco depois de ter sido isolado o primeiro vírus inﬂuenza
humano, em 1933, o reconhecimento da sua variabilidade
antigénica levou a Organização Mundial de Saúde a estabelecer
uma rede global de vigilância. Percebeu-se então que a
epidemiologia da gripe humana reﬂecte as características
peculiares do genoma vírico (ARN de cadeia simples
segmentado) e a diversidade e extensão de hospedeiros.
A transmissão a humanos do subtipo H5N1 do vírus inﬂuenza
das aves, com mais de três dezenas de casos durante o período
epizoonótico de 2004, desencadeou a preocupação com a
iminência de uma próxima pandemia. Cálculos efectuados
tendo por base as observações e as informações das pandemias
anteriores (1918, 1957, 1968) resultaram em cenários com a
magnitude das mortes ou dos internamentos a variarem de, pelo
menos, uma ordem de grandeza. Como ponto de partida para
preparar a máquina sanitária, em particular, e a social em geral,
não se podia esperar pior. Na verdade, a Organização Mundial
de Saúde propôs que os países assegurassem uma reserva de
antivirais suﬁciente para tratar pelo menos 25% da população.
Igualmente sublinha-se o interesse de armazenar milhões de
máscaras e óculos protectores.

HENRIQUE BARROS
MÉDICO, PROFESSOR CATEDRÁTICO,
DIRECTOR DO SERVIÇO HIGIENE E EPIDEMIOLOGIA
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
E COORDENADOR NACIONAL DA LUTA CONTRA O HIV/ SIDA

Permanece contudo verdadeiramente por determinar a eﬁcácia
dos antivirais disponíveis – em especial o oseltamivir – na
prevenção primária ou no tratamento da infecção pelo vírus da
gripe aviária (H5N1), muito menos no previsível mutante que
causará a pandemia humana, o que adiciona um elemento de
incerteza aos planos preventivos com um custo extraordinário.
Fazer cálculos probabilísticos com base na experiência
quantiﬁcada é a essência da clínica, e em particular da medicina
ou da saúde pública dita com base na prova. No entanto, nesses
cálculos é preciso refazer a natureza das variáveis a moldar:
não se vive a desorganização de um mundo pós-guerra e sem
antibióticos ou cuidados intensivos, como em 1918. Mas, por
outro lado, como ﬁcou patente no recente surto de síndrome
respiratório agudo (SARS), a vulnerabilidade global a agentes
patogénicos transmitidos por via aérea está muito aumentada
devido à rápida mobilidade de viagens internacionais.
O que se percebe mal é como uma ameaça tão longamente
anunciada não é prevenida. Aﬁnal trata-se de uma história
conhecida, em que um vírus relativamente banal se transforma
num agente patogénico altamente virulento ou por adaptação
a humanos susceptíveis ou por troca de material genético num
hospedeiro de passagem, geralmente o porco. Desde 1995
foram conﬁrmados múltiplos casos de transmissão de diferentes
subtipos do vírus inﬂuenza A de aves a humanos, especialmente
o surto na Holanda, com o subtipo H7N7, que resultou em 83
casos de infecção, um dos quais fatal. Há mais de dois anos que
as autoridades sanitárias internacionais alertam dramaticamente
para o risco de uma pandemia sem contudo serem fornecidos
elementos cientíﬁcos inequívocos que a justiﬁquem e talvez por
isso não se prenuncie um ataque racional, no mínimo imaginado
de acordo com as várias formulações das teorias epidémicas
descritas desde há um século.
As aves aquáticas são o reservatório natural dos vírus inﬂuenza A e,
na verdade, a infecção de que falamos – a chamada gripe das aves
– corresponde a uma epizootia. Seria possível imaginar um plano
de saúde pública que apostando os esforços na região do mundo
onde a infecção se declarou, isto é, ajudando os países asiáticos,
tivesse como ﬁnalidade erradicar a infecção pelo vírus H5N1.
Nada mais aparentemente simples, dispondo de meios: destruir
os animais infectados ou dos centros epizoóticos e vacinar as aves
domésticas, isto é, os animais em risco. O problema é económico
e não cientíﬁco ou técnico, basta assegurar o amortecimento do
extraordinário impacto económico que resultaria desta política.

genética dos vírus presentes em casos de infecção humana
por vírus inﬂuenza das aves poderá ajudar a prever essa
adaptabilidade. E assim, preparar uma nova forma de defesa.
A mais, em relação a 1918, não estão só os antibióticos, estão
as impressionantes capacidades da biologia molecular e da
bioinformática.

ILUSTRAÇÃO RUI MENDONÇA

Na ausência de uma séria reﬂexão ética, que deveria dar forma a
qualquer plano de actuação perante a pandemia de gripe, ou outra
qualquer ameaça infecciosa potencialmente fatal, um dos aspectos
relevantes da preparação com que as nossas sociedades pretendem
antecipar as consequências da pandemia anunciada centra-se na
aplicação, consciente ou não, do princípio da precaução.
Em 1992, o princípio 15 da Declaração do Rio, sobre ambiente
e desenvolvimento, aﬁrmava que para decidir em saúde pública,
quando os impactos podem ser graves e irreversíveis, vários
acordos internacionais recomendam que se use um nível menos
exigente de prova que aquele que é usado em boa ciência. Ou
seja, ainda que se saiba pouco pode agir-se. Curiosamente, como
em livro recente Claude Allégre deixava expresso no título, correse o risco de não fazer nada quando se sabe tudo e fazer aﬁnal
tudo quando não se sabe nada.
Este paradoxo pode estar a emergir na decisão em saúde
pública no que à gripe das aves respeita. Não houve, e em boa
verdade continua por haver, qualquer prova cientíﬁca capaz de
fundamentar duas decisões particularmente populares na Europa
que foram a proibição da criação de aves domésticas e dos
mercados ao ar livre, e a indicação da necessidade de cozinhar
as aves e quaisquer produtos alimentares a elas associados à
temperatura de 70 ºC.
No primeiro caso, o que se pretende evitar é a infecção de aves
domésticas por aves selvagens e, mais remotamente, a eventual
emergência de um novo subtipo resultante da combinação de
ARN de duas estirpes capazes de infectar as mesmas células,
como aconteceu durante as pandemias de 1957 e 1968, servindo
então o porco de “vaso de mistura”. No segundo, uma ideia sem
fundamento: a infecção por via digestiva!
É possível que uma pandemia de gripe acabe por eclodir.
Mais cedo ou mais tarde. E esta é a lógica dos acidentes ou das
catástrofes que não pode impedir a vida. Por isso, as estruturas
de saúde têm que estar sempre preparadas com os seus sistemas
de vigilância, a investigação continuada da produção de
vacinas, os planos de resposta rápida e ﬁnalmente terapêuticas
farmacológicas. Esperando intervir na sequência mais temida
– o vírus das aves infectando directamente o homem, como
terá acontecido em 1918, quando o agente “prescindiu” de um
hospedeiro intermédio – impedindo a propagação do processo
de transmissão pandémica. Não é possível saber se o actual
H5N1 é capaz de se adaptar ao homem e assim transmitir-se
eﬁcientemente de pessoa a pessoa. Mas o estudo da variação
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EGP: Avaliar para melhorar
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Como todos os Mundos, o Mundo da Gestão tem as suas regras.
Incluem-se, entre as mais básicas, regras tão simples como as de
que é impossível gerir o que não se mede, ou que é impossível
gerir sem avaliar.
Tendo por obrigação cumprir estas regras, a EGP tem-se pautado
por uma preocupação permanente de medir e avaliar tudo o que
se prende com a sua actividade.
Ocupámo-nos, em 2004, de um projecto tendente a aquilatar
o modo como somos percepcionados pelo nosso mercado:
alunos, antigos alunos, candidatos a alunos, empresas e outras
organizações clientes. Recolhemos informação preciosa sobre o
modo como somos vistos pelo mercado, como este avalia as nossas
forças e as nossas fraquezas, as razões pelas quais se aproxima de
nós e aquelas por que se afasta, como nos compara com os nossos
principais concorrentes. O resultado deste trabalho permitiu
corrigir, em vários aspectos, a nossa linha de rumo.
Ocupámo-nos, em 2005, de uma avaliação da nossa organização
interna e do grau de adequação a essa organização, e às funções
nela incluídas, de cada um dos colaboradores regulares da EGP.
Fizemo-lo, como em 2004, com apoio de uma entidade exterior
(no caso, de uma das maiores empresas de consultoria na área
dos recursos humanos a operar no País), porque acreditamos na
proﬁssionalização desta, como de qualquer actividade, e porque
acreditamos no potencial de desenvolvimento que sempre advém
da cooperação entre forças internas e forças externas.
O exercício, como sempre, trouxe boas e más notícias. Há
aspectos em que a organização funciona, com resultados
encorajadores: a gestão da marca, o networking, a relação cada
vez mais estreita entre a Escola e um número crescente de
clientes, que nela conﬁam e que a têm premiado, nomeadamente
sob forma de uma reputação muito aceitável e de um crescimento
muito acelerado. Noutros aspectos, fazemos menos bem, tendo
ainda muito a progredir: por exemplo, na forma como gerimos e
tiramos partido de uma base de experiência e de conhecimento
também ela em progressão acelerada, dotada de um potencial de
qualiﬁcação da nossa actividade, e de geração de valor, de que
nem sempre nos apercebemos inteiramente.
Com raras excepções, as pessoas não são boas nem más; podem é
estar mais ou menos adequadas às funções que se lhes encontram
atribuídas na organização em que operam. Quando a situação é
de menos acerto, só resta mudar, no interesse da organização e
das próprias pessoas.

DANIEL BESSA
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
DA ESCOLA DE GESTÃO DO PORTO (EGP)

Quem tem acompanhado mais de perto a vida da EGP não
pode ter deixado de dar-se conta da evolução observada: do
crescimento do número de alunos e de colaboradores regulares,
da melhoria das instalações, do cada vez maior número de
cursos, em diferentes formatos, do prémio que faz com que uma
entidade pública, a EGP, não dependa hoje do Orçamento de
Estado em mais de 2,5% dos custos totais da sua actividade.
Quem nos tem acompanhado mais de perto, e aqueles que
passarão a acompanhar-nos, não deixarão de notar um conjunto
de mudanças profundas, num futuro muito próximo. Surgirão
novas funções, e outras aparecerão profundamente modiﬁcadas.
Haverá também novos protagonistas, em todos os casos em que
tal se tornou necessário para acelerar a mudança.
Trata-se, como aﬁrmamos, de uma questão também cultural.
Alguns, encaram a mudança como uma ameaça permanente,
de que não fazem senão proteger-se. Outros, encaram-na com
entusiasmo e com sentido de risco, sabendo que, se mudarmos,
podemos ganhar ou perder, e que, se não mudarmos, perderemos
com toda a certeza. A questão é que a mudança se faça com
sentido, e com bússola: a bússola que advém de um processo de
avaliação permanente, expressão de uma cultura de exigência e de
rigor, ao serviço de uma estratégia clara, de preferência acertada.
Como diz alguém que muito apreciamos, ser bom será
certamente insuﬁciente, e ser muito bom já não constitui garantia
de sucesso. Resta procurar ser excelente, ou correr o risco de
entrar no plano inclinado que, de forma irreversível, conduz à
irrelevância.
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O yin e o yang
dos alimentos
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A passo e passo com a inovação e as novas tecnologias,
os alimentos foram transformando hábitos e criando
tendências. Na nossa era, a do “alimento funcional”, há
problemas antigos que permanecem (como a anorexia
nervosa) e outros que se revelam cada vez mais cedo e de
forma cada vez mais grave. A obesidade já é considerada a
epidemia do séc. XXI.
Ou porque tem mais cálcio (no caso do leite), ou porque faz
baixar o colesterol, ou porque favorece o sistema imunitário,
na era do “alimento funcional” o que comemos tem de servir
para alguma coisa. Fica entre o “farmacológico e o terapêutico”.
Como se este cuidado nos ilibasse de outros, preventivos e
mais trabalhosos, tais como praticar exercício físico, resistir
à francesinha, ou à segunda fatia daquele suculento bolo que
se tatuou no olho. Como nos dirá mais à frente Ada Rocha,
Professora Associada da Faculdade de Ciências da Nutrição
e Alimentação da U.Porto (FCNAUP), “o consumidor exige
cada vez mais alimentos com efeito benéﬁco para a saúde e a
indústria responde com o desenvolvimento de novos produtos
alegadamente enriquecidos”. Quem retira o maior lucro? A
indústria alimentar. E de várias formas… São baratos, estão
ao alcance da “primeira prateleira” e a publicidade espicaça a
vontade. Quanto mais jovens ou menos informados, mais água
cresce na boca… É o caso dos alimentos com alta densidade
energética, da comida rápida, e de quem não lhes sabe resistir.
A mesma máquina publicitária vende corpos perfeitos. Ou seja,
a sociedade incentiva e depois ostracisa quem cede à tentação.
Causas à parte (que diferem consoante o historial), cada um
destes caminhos (opostos) tem um preço. Paga-se ora com o
peso (excessivo), ora com uma obsessão pela medida certa.
Sob a ditadura do ponteiro da balança o domínio sobre a fome
tem um irresistível sabor a vitória. Mas é uma vitória gulosa,
que todos os dias vai ganhando terreno ao corpo e o emagrece
aquém dos “86-60-86”. A anorexia e a bulimia nervosas são disso
exemplo. António Roma Torres, Médico Psiquiatra, sublinha
que a anorexia nervosa, “mais prevalecente na adolescência
(idade de risco entre os 12 e os 18 anos) e no sexo feminino
(9 raparigas para 1 rapaz), pode levar à morte (em 10% dos
casos)”. Doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de
cancro são os riscos que corre quem exagera no prato. Mas não
só. Também há consequências económicas e ambientais. Em
2000, por exemplo, diz Pedro Moreira, Professor Associado da

FCNAUP, “para transportar cerca de 515 biliões de passageiros
nas companhias aéreas dos EUA, com o aumento da obesidade
foi necessário um consumo adicional de 2,6% de combustível
(o que se traduziu num aumento da emissão de 3,8 milhões de
toneladas de CO2) relativamente a igual número de passageiros
na década anterior”. E por cá? A nutricionista Paula Veloso
ajuda-nos a traçar o cenário: “Não existe uma política alimentar
nacional, as escolas vendem descaradamente os alimentos que
nos currículos escolares apregoam como nefastos para a saúde, o
ministério da Educação não faz nada, os pais e educadores nada
fazem, não há regulamentação sobre a publicidade dirigida às
crianças e não existe um inquérito alimentar nacional que estime
e permita corrigir os hábitos alimentares dos portugueses (o 1º
e único foi realizado em 1984!)”. Ou seja, estaremos ou não na
mesma rota de colisão? Jorge Mota, Professor Catedrático na
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da U.Porto,
recorre a dados recentes, elaborados pelo Eurobarómetro, que
“atribuem a Portugal os piores indicadores de sedentarismo
e de menor percentagem de participação em actividade física
na população adulta. (…) Os dados disponíveis indiciam que
a prevalência da obesidade em Portugal, quer na população
adulta, quer na população pediátrica, começa a atingir valores
merecedores de preocupação”. E mais preocupantes se tornam
quanto mais precocemente se manifestam. Só no departamento
de Pediatria do Hospital de S. João, no Porto, diz-nos Carla Rego,
Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria, “das mais de 600
crianças e adolescentes actualmente seguidos em consulta de
Nutrição Pediátrica 7,3% apresentam alterações do metabolismo
da glicose e destas 1.3% apresenta diabetes tipo 2 (D2)”. Estas são
apenas algumas das questões que levantamos neste dossier. O
equilíbrio é difícil e mais difícil se torna quando há metabolismos
problemáticos, mas a alimentação não tem de ser um calvário.
Quando necessária, a visita a um nutricionista, em tempo útil,
é bem mais natural do que o recurso à intervenção cirúrgica.
Tudo depende do uso (e abuso) que se dá aos alimentos. Vai
uma ajuda? “Coma Bem, Viva Melhor” é o slogan da nova Roda
dos Alimentos composta por 7 grupos diferentes que indicam a
proporção que cada um deve ter na alimentação diária.

1 › 3 PORÇÕES
2 › 3 PORÇÕES

3 › 5 PORÇÕES
1,5 › 4,5 PORÇÕES

4 › 11 PORÇÕES

3 › 5 PORÇÕES

RODA DOS ALIMENTOS
(PROJECTO FCNAUP/ INSTITUTO DO CONSUMIDOR)
CEREAIS E DERIVADOS, TUBÉRCULOS 28%
HORTÍCOLAS 23%
FRUTA 20%
LACTICÍNIOS 18%
CARNES, PESCADO E OVOS 5%
LEGUMINOSAS 4%
GORDURAS E ÓLEOS 2%
E, CLARO, BEBA MUITA ÁGUA.

ILUSTRAÇÕES DO DOSSIER CRISTINA VALADAS

1 › 2 PORÇÕES
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A questão da epidemia de obesidade pediátrica e as suas
consequências para a saúde pública e a economia dos países

Como será a população adulta
daqui a 20 anos?
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O aumento da prevalência da obesidade atingiu proporções
epidémicas em todo o mundo e, pela primeira vez na história
do homem, excedeu a da desnutrição. Com início nos EUA na
década de 70, ela estendeu-se à Europa e Oceânia na década de
80 e aos continentes asiático e africano na de 90.
Para a idade pediátrica a deﬁnição de sobrepeso (ou excesso de
peso ou pré-obesidade) implica um valor de índice de massa
corporal (IMC) igual ou superior ao percentil 85 para o sexo
e idade, enquanto a deﬁnição de obesidade implica que este
valor esteja acima do percentil 95. Estima-se actualmente que a
prevalência de sobrepeso/obesidade em idade pediátrica (dos 0 aos
18 anos) registe um valor médio a nível mundial de 10%, oscilando
entre valores na ordem dos 30% para os EUA, certos países da
Europa (Itália, Grécia e Portugal) e oriente e valores inferiores para
a Àsia-Paciﬁco e Africa sub-Sahariana (IOTF, 2004).
Em Portugal e relativamente à prevalência de sobrepeso/
obesidade, Padez et al. encontra valores de 33% e 28%
respectivamente para o sexo feminino e masculino em crianças
dos 7-9 anos enquanto Gaspar de Matos et al. regista valores
para a prevalência de sobrepeso em adolescentes (11, 13, 15 e
16 ou mais anos) de 17,9% para a totalidade da amostra (sexo
masculino 20,2% e feminino 15,6%). Os adolescentes mais jovens
(11 anos) apresentam valores de prevalência mais elevados
(26,3%) quando comparados com os mais velhos (12,3% nos
de 16 ou mais anos) o que nos leva a formular a hipótese de um
início cada vez mais precoce de formas cada vez mais graves de
obesidade em idade pediátrica no nosso país.
A obesidade, considerada um dramático problema de saúde
pública –a epidemia do século XXI- e uma das doenças mais
difíceis e frustrantes de tratar, é hoje encarada como um

“O aumento da prevalência da obesidade
atingiu proporções epidémicas em todo o
mundo e, pela primeira vez na história do
homem, excedeu a da desnutrição.”

síndroma complexo, multifactorial, conducente a alterações
físicas, psíquicas e sociais graves com a sua génese na idade
pediátrica. Em Março de 1997, o Consenso Internacional para
a Obesidade realizado em Washington DC, deﬁniu a obesidade
como uma doença crónica. Tal deﬁnição foi utilizada para
a obesidade do adulto, no entanto três aspectos permitem
extrapolar esta classiﬁcação para a obesidade pediátrica. O
primeiro diz respeito à forte estabilidade entre a ocorrência
de obesidade na infância/ adolescência e a sua persistência
na idade adulta; o segundo deve-se à cada vez mais frequente
ocorrência de comorbilidade 1 associada à obesidade em idades
cada vez mais precoces e ﬁnalmente o terceiro prende-se com a
forte estabilidade entre a ocorrência de comorbilidade em idade
pediátrica e a sua persistência na vida adulta.
Na realidade, patologias que eram, até há alguns anos, associadas
à idade adulta e ao natural processo de envelhecimento são
hoje observadas em idade pediátrica apenas na dependência
de um excesso de gordura corporal total. Vários autores têm
demonstrado um aumento exponencial de alterações do
metabolismo da glicose, do perﬁl lipídico e da tensão arterial
para valores de IMC superiores ao percentil 85. Este seria
o “ponto de corte” para a deﬁnição de um risco crescente
de ocorrência de comorbilidade cardiovascular associada à
obesidade pediátrica.
Das mais de 600 crianças e adolescentes actualmente seguidos
em Consulta de Nutrição Pediátrica no Serviço de Pediatria
do Departamento de Pediatria do Hospital de S. João – Porto
por obesidade nutricional, 7,3% apresentam alterações do
metabolismo da glicose e destas 1,3% apresentam diabetes
tipo 2 (D2). Mas há outros marcadores de risco de patologia
cardiovascular. Por exemplo, 32% das crianças/adolescentes obesos
apresentam tensão arterial sistólica (TAS) superior ao percentil
95. Outra complicação preocupante é a alteração aterogénica do
perﬁl lipidico 2. Efectivamente, valores de IMC progressivamente
superiores ao percentil 85 são acompanhados de redução do
valor das HDL-col (“bom” colesterol) e aumento exponencial dos
valores de colesterol total (CT), das LDL-col (“mau” colesterol) e
dos triglicerideos (TG). Quanto maior a magnitude da obesidade
maior o HOMAIR (indicador de insulino-resistência), o colesterol
total, os triglicerídeos, o “mau” colesterol e os valores da tensão
arterial sistólica, e menor o valor do “bom” colesterol. Ou seja, há
uma agregação de factores de risco cardiovascular estabelecida
desde idades precoces (recordo que estamos a falar de crianças

e adolescentes entre 2 e 18 anos!). Também se achava que as
alterações cutâneas da síndroma metabólica (ex: a acantose e as
estrias) eram apenas observadas em idade adulta. Na realidade,
a obesidade pediátrica apresenta elevada ocorrência de acantose
(42,8% na nossa população) e estrias (27,3% na nossa população)
e os indivíduos com acantose e estrias tem valores mais elevados
de insulina, de TAS e de triglicerideos. Concretizando, falamos
pois de indivíduos com uma média etária de 10,4 anos e que já
possuem 3 ou mais dos seguintes factores: hipertensão arterial
(TAS ou TAD ≥ pc95), hipertrigliceridemia (TG ≥ pc 95),
dislipidemia (HDL-col ≤pc 5) ou alteração da tolerância à glicose
apenas na dependência da obesidade.
Sendo inquestionável a elevada estabilidade quer da obesidade
quer da comorbilidade da obesidade entre a idade pediátrica e
a idade adulta … qual será o futuro desta geração!! Sobretudo
quando se constata que, mesmo resolvendo a obesidade e, pelo
menos parcialmente, a comorbilidade, estes indivíduos na vida
adulta, mesmo que eutróﬁcos (com um estado de nutrição
satisfatório), terão mais risco de patologia cardiovascular que a
população em geral!
Outro aspecto importante prende-se com as alterações
comportamentais. A baixa auto-estima, o baixo auto-conceito,
o desagrado com a sua imagem corporal levam a situações de
depressão que promovem o isolamento. A repercussão negativa
no rendimento escolar é frequente, o que leva a gerações
futuras pouco produtivas quer por baixa autoconﬁança quer
por baixo nível de formação. Alie-se a este facto o elevado
absentismo consequente à comorbilidade previamente descrita.
É inquantiﬁcável a repercussão na economia do país, quer por
improdutividade quer por doença!

“... patologias que eram, até há alguns
anos atrás, associadas à idade adulta e
ao natural processo de envelhecimento
são hoje observadas em idade pediátrica
apenas na dependência de um excesso
de gordura corporal total.”

A obesidade adquiriu assim, ao longo das últimas décadas,
o estatuto de patologia crónica e da doença nutricional
mais frequente em idade pediátrica não apenas em países
tecnologicamente desenvolvidos, mas sobretudo em países em
desenvolvimento, constituindo um grave problema de saúde
pública.
A prevenção da obesidade pediátrica compete-nos a todos e deve
ocorrer desde a concepção, durante os 2 primeiros anos de vida e
ao longo de todo o crescimento caso contrário … é preocupante
a imagem da geração de daqui a 20 anos!
Carla Rego
Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria. Unidade de Nutrição
– Serviço de Pediatria. Departamento de Pediatria H.S. João – Porto.
Mestre em Medicina Desportiva pela Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto.
Aluna de Doutoramento pela Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto.

1. Comorbilidade: alterações ou patologioas na dependência ou secundárias a uma doença.
Neste caso são todas as doenças que ocorrem como consequência do excesso de massa gorda,
nomeadamente a diabetes, a dislipidemia, a hipertensão, as alterações de comportamento etc.
2. Alteração aterogénia do perﬁl lipídico consiste na mudança “negativa” do mesmo (ex: baixo
HDL, alto LDL, alto c0lesterol e triglicerideos) e que tem como consequência ultima o aumento
do risco de doença cardiovascular.
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Obesogenicidade
e protecção alimentar
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Os indivíduos com obesidade apresentam maior risco de
desenvolverem várias doenças, como diabetes, doenças
cardiovasculares e certos tipos de cancro. Sabe-se que esta classe
de consequências, ainda que seja a mais grave, não é a única
na lista de problemas decorrentes do excesso de peso, e podem
também acrescentar-se efeitos de ordem económica e ambiental.
Em 2000, por exemplo, para transportar cerca de 515 biliões de
passageiros nas companhias aéreas dos EUA, com o aumento
da obesidade, foi necessário um consumo adicional de 2,6% de
combustível (o que se traduziu num aumento da emissão de 3,8
milhões de toneladas de CO2) relativamente a igual número de
passageiros na década anterior 1.
Esta evolução levou a que, desde 2003, a Federal Aviation
Administration (EUA) recomendasse, no cálculo do peso dos
passageiros de aviões, passar a acrescentar 4,5 kg por pessoa, e
mais 2,5 kg durante o Inverno, para compensar o aumento de
peso sazonal 1. Aliás, nos nossos trabalhos em adultos jovens,
encontrámos por ocasião do Natal, um aumento médio de 0,7 kg,
e avaliado o peso ao longo do ano, veriﬁcámos que esse aumento
não foi reversível. Esta possibilidade de evolução ponderal nas
férias natalícias começa a causar alguma controvérsia, e um
artigo publicado no Lancet 2 reconhecia esta ocorrência sazonal,
baptizando-a, com alguma ironia, como “Christmas factor”.
Ainda assim, é muito pouco provável que a culpa do excesso
de peso seja do Natal… Na alimentação actual, os ciclos de
alternância, com períodos de maior e menor disponibilidade
alimentar, dissiparam-se para dar lugar ao “permanentemente
abundante”, em que a sazonalidade já pouco manda e “tudo”
nos é oferecido todo o ano, desde bolo-rei em supermercados, a
cerejas do Chile em pleno mês de Dezembro.
A sociedade actual facilita o consumo excessivo de energia,
com a abundância de alimentos de alta densidade energética,
e muitas vezes relativamente baratos. O marketing de comida
rápida e de alimentos demasiado ricos em açúcar e/ou gordura,
poderá também ser causa provável de aumento do peso, ainda
que as evidências mais convincentes se reﬁram ao consumo de
alimentos com alta densidade energética e baixo teor vitamínico
e mineral. Reconhece-se que as bebidas açucaradas, por exemplo,
possam aumentar o risco de obesidade das crianças, por cada lata
ou copo consumidos diariamente.
Entre os factores nutrio-alimentares com mais evidências
para protegerem da obesidade, o consumo de ﬁbras reúne as
evidências mais convincentes. São bons fornecedores de ﬁbras

os cereais integrais, as leguminosas e os hortofrutícolas. Aliás,
quando analisámos os dados do Inquérito Nacional de Saúde
(20.977 mulheres e 18663 homens), a ingestão de sopa protegeu
da ocorrência de obesidade nos dois sexos em cerca de 11 a
14%, respectivamente em homens e mulheres, relativamente
aos indivíduos que não a consumiam 3. Mesmo reconhecendo
as limitações de um estudo transversal, como aquele, o efeito
protector da sopa não deixa de ser curioso até porque esta
unidade alimentar tão caracteristicamente portuguesa é um
importante veículo de hortaliças, legumes e ou leguminosas
(ﬁbras), e apresenta baixa densidade energética. Este parâmetro
tem-se revelado de grande importância no controlo do apetite e
do peso e traduz a relação energia/peso ou volume de alimento;
assim, se ingerirmos um queque de 100 g, com cerca de 330
kcal, temos uma densidade energética de 330/100, ou seja, 3,3,
enquanto se ingerirmos uma sopa (cerca de 250 g) que forneça
cerca de 70 kcal, temos uma densidade energética francamente
inferior (70/250 = 0,28) e, portanto, mais interessante para
o controlo do peso. Mas para combater a obesidade, que
atinge 1 em cada 3 crianças portuguesas 4, e modiﬁcar uma
alimentação, em média, demasiado gorda e açucarada, 5 será
necessário integrar e intervir em diferentes níveis de inﬂuências,
destacando-se: a família, nomeadamente a mãe, por proporcionar
o sistema alimentar e os valores sobre o que constitui um
peso adequado; as organizações sociais, como a escolar, que
estabelecem um contexto importante para a determinação dos
comportamentos sobre o peso, condicionam exigências ao
nível do gasto energético, modulam oportunidades de ingestão
e podem, à semelhança do que sucede no protocolo que a
FCNAUP estabeleceu com a Câmara Municipal do Porto, regular
a alimentação oferecida nas suas cantinas; e a comunidade, que
proporciona o contexto onde o indivíduo vive e se relaciona
com os sistemas alimentares, podendo oferecer estabelecimentos
de comida saudável, meios de transporte e actividades de
recreação, incluindo as que envolvem exercício físico, capazes de
modularem o balanço energético e o peso.
Pedro Moreira
Professor Associado da FCNAUP
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Onde vamos parar,
a comer assim?
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É rara a semana em que os media não difundem alguma
notícia ou estudo sobre o impacto da alimentação moderna na
nossa saúde. É a obesidade nos adultos que é já considerada
epidemia pela Organização Mundial de Saúde tal a progressão
e as proporções que assume; é a obesidade infantil que segue
o mesmo caminho se não forem tomadas, a curto prazo,
medidas que contrariem essa tendência; são as doenças que daí
derivam, sobejamente conhecidas, e que se encontram entre
as principais causas de morte nos países “ditos” desenvolvidos,
Portugal incluído: a diabetes, a hipertensão arterial, as taxas de
colesterol e triglicerídeos elevados, o enfarte do miocárdio, as
complicações cerebrovasculares, as doenças osteoarticulares ou
mesmo alguns tipos de cancro. Divulgam-se números e mais
números. Cada vez mais pessoas afectadas, cada vez maiores os
gastos da Saúde com estas doenças, cada vez menor a qualidade
de vida. O que nunca se ouve ou vê são medidas para combater
este ﬂagelo. Não existe uma política alimentar nacional, as
escolas vendem descaradamente os alimentos que nos currículos
escolares apregoam como nefastos para a saúde, o ministério da
Educação não faz nada, os pais e educadores nada fazem, não
há regulamentação sobre a publicidade dirigida às crianças, não
existe um inquérito alimentar nacional que estime e permita
corrigir os hábitos alimentares dos portugueses (o 1º e único
foi realizado em 1984!), a educação física nas escolas é encarada
como uma disciplina menor resumindo-se, na melhor das
hipóteses, a duas horas lectivas semanais (isto, se houver pavilhão
desportivo ou não chover…).
Em resumo, já todos sabemos e aceitamos o postulado cientíﬁco
de que aquilo que comemos está intimamente relacionado com
a nossa saúde. Senão pensemos como as mulheres grávidas se
preocupam com a sua alimentação durante a gravidez e como os
pais cuidam da alimentação dos seus ﬁlhos durante o primeiro
e segundo anos de vida. Consciente ou inconscientemente
sabem que a saúde dos seus ﬁlhos depende, em grande parte,
do cuidado que têm com a sua alimentação. Porque o objectivo
básico da alimentação é a nutrição. Quer isto dizer que não
podemos só comer para “encher o saco”, mas para garantir a
ingestão de todos os nutrientes que permitam o crescimento,
manutenção e reparação de todas as estruturas orgânicas, sejam
eles, proteínas, gorduras, hidratos de carbono, ﬁbras alimentares,
vitaminas, sais minerais, ou água. Mas atenção! Uma boa
nutrição não tem idade e saúde quer-se toda a vida! Por isso,
independentemente da faixa etária, a preocupação com aquilo

que ingerimos deve ser uma constante ao longo do tempo. Se
quisermos ter uma vida longa e com qualidade.
Muitas pessoas parecem andar agora mais preocupadas com
o que comem. No entanto, na maioria dos casos, compram
cegamente o que a publicidade ou o marketing tão bem lhes
“impingem”, ao tocar no ponto sensível – a saúde – mesmo
que nem sempre tal corresponda à realidade. Mais grave ainda
é levá-las a pensar que comprar determinado alimento com
propriedades benéﬁcas para o colesterol, só para citar um
exemplo, funciona como terapêutica perfeita para esse problema,
desviando a atenção e descurando o real problema que é muitas
vezes uma alimentação excessiva e desequilibrada, exagerada
em produtos cárneos e gorduras animais, e, como tal, em nada
contribuindo para a mudança dos seus hábitos alimentares,
pedra basilar em todo este processo.
Uma alimentação saudável tem de manter o equilíbrio físico mas
também o psíquico.
Aceite as sugestões propostas pela roda alimentar quanto à
proporção e variedade dos alimentos a ingerir. Reinvente novos
pratos e novos modos de cozinhar. Observe os rótulos dos
produtos alimentares para que não compre gato por lebre. Coma
com prazer e mexa-se o mais que puder. Pela sua rica saúde!
Paula Veloso
Nutricionista

Acordar do sedentarismo

Em Portugal, os indicadores conhecidos demonstram, tal como
na maior parte dos países ocidentais, que as principais causas
de morbilidade e de mortalidade estão associadas às doenças
crónico-degenerativas, especialmente as de foro cardiovascular
e as relacionadas com a obesidade, as quais se encontram
fortemente ligadas a alterações comportamentais, resultantes do
estilo de vida.
A actividade física, como um dos comportamentos sobre o qual
o indivíduo detém uma larga margem de controlo voluntário,
é encarada como o produto de um padrão de comportamento.
A compreensão deste facto, associado à dimensão das suas
eventuais implicações, levou mesmo a que as entidades do país
responsáveis pela implementação de políticas de apoio e de
prevenção no âmbito da saúde pública tenham contemplado,
pela primeira vez, nas suas linhas estratégicas e objectivos
do ano 2002, o aumento da prevalência da actividade física
na população adulta. Neste sentido, pela primeira vez, um
documento estratégico oﬁcial realçava o papel potencialmente
determinante da actividade física no conjunto das variáveis
signiﬁcativas conducentes à melhoria do bem-estar e qualidade
de vida das populações. Contudo, dados recentes, elaborados
pelo Eurobarómetro, atribuem a Portugal os piores indicadores
de sedentarismo e de menor percentagem de participação
em actividade física na população adulta. Aliado a este dado,
também os resultados que indicam o aumento do número de
horas em actividade sedentárias não param de aumentar. Estes
factos são tanto mais signiﬁcativos quanto os dados disponíveis
indiciam que a prevalência da obesidade em Portugal, quer na
população adulta, quer na população pediátrica, começa a atingir
valores merecedores de preocupação. Neste contexto, a deﬁnição
estratégica de medidas preventivas, entre as quais a actividade
física e a alimentação, têm um papel decisivo
Tendo em conta estes dados o Centro de Investigação em
Actividade Física Saúde e Lazer (CIAFEL) da FCDEF-UP
(www.fcdef.up.pt/ciafel) tem desenvolvido um conjunto de
programas de extensão comunitária envolvendo não só a
população sénior (Projecto Exercício e Saúde), como também
a população pediátrica com sobrepeso /obesidade (Programa
ACORDA); este último, inicialmente desenvolvido em parceria
com o Hospital de S. João, conta já também com a participação
do Hospital Maria Pia e Hospital de Santo António e é apoiado
pela Fundação Calouste Gulbenkian. Sendo um programa de
intervenção vocacionado para aumentar da actividade física

diária de crianças obesas, os seus objectivos especíﬁcos são
os seguintes: (1) assegurar que as crianças são expostas a uma
“dose” substancial, mas controlada, de treino físico, (2) esboçar
estratégias usadas para manter uma frequência e participação
elevadas, (3) manter, do ponto de vista crónico, as crianças
obesas activas (4) facilitando as suas actividades quotidianas.
Uma vez que o suporte familiar facilita o apoio e prevenção
da obesidade pediátrica, desenvolvemos também o programa
ACORDA-PAIS, na verdade uma extensão do programa
ACORDA, mas direccionado para os pais, especialmente para as
mães, aumentando assim a oferta de um programa organizado e
supervisionado de actividade física para a população adulta.
Desta forma o CIAFEL e a FCDEF-UP procuram aliar as suas
responsabilidades cientíﬁcas e formativas, efectuando uma
extensão aos domínios práticos de intervenção com relevância no
incremento das práticas de actividade física das populações, com
possíveis repercussões no domínio mais alargado da saúde pública.
Jorge Mota
Professor Catedrático da FCDEF

“... dados recentes, elaborados pelo
Eurobarómetro, atribuem a Portugal os
piores indicadores de sedentarismo e de
menor percentagem de participação em
actividade física na população adulta.”
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Anorexia Nervosa: uma doença
antiga num tempo novo
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A Anorexia Nervosa é uma doença descrita separadamente em
1873 por E. C. Lasègue em França e em 1874 por Sir William
Gull no Reino Unido.
Já então se caracterizava como hoje a conhecemos: um desejo
intenso de ser magra e uma recusa activa de comer.
Não é, portanto, uma doença actual, condicionada pela
publicidade, pela importância da moda ou pelo investimento
social na magreza.
Mais prevalecente na adolescência (idade de risco entre os 12 e os
18 anos) e no sexo feminino (9 raparigas para 1 rapaz), ela pode
levar à morte (em 10% dos casos).
Apesar do interesse que desperta, tanto na literatura cientíﬁca
como nos ‘mass media’, é uma doença rara (1% da população em
risco, 0.4% da população geral), havendo no entanto uma grande
percentagem da população feminina (70%) que apresenta uma
preocupação exagerada com a imagem do corpo, com a comida e
com o emagrecimento, sem ter no entanto excesso de peso.
O nome pelo qual a doença tem sido conhecida é enganador:
não é anorexia (no sentido em que não há verdadeira perda de
apetite a não ser, eventualmente, num estádio muito avançado da
doença, antes há um controle implacável do apetite, sentido como
ameaçador), nem é nervosa (ou mental, sendo evidente uma
forte componente psicossomática e uma evolução que pode ter
consequências físicas importantes, com suspensão dos períodos
menstruais, alterações endócrinas, diminuição da frequência
cardíaca, osteopenia, etc., e inclusivamente levar à morte).
O que sucedeu em anos recentes, particularmente a partir
dos anos 70, foi ampliar-se o conceito das doenças do
comportamento alimentar (‘eating disorders’), primeiro ﬁxando
os critérios positivos de diagnóstico da Anorexia Nervosa, a
partir de Feighner e col. (1972 ) e da escola de Saint Louis,
consagrados depois na classiﬁcação da Associação Americana
de Psiquiatria (DSM-IV) e na Classiﬁcação Internacional das
Doenças da Organização Mundial de Saúde (CID-10), a seguir
individualizando uma outra entidade, a Bulimia Nervosa
(Russell, 1979), e ﬁnalmente dando importância a situações
clínicas que não preenchendo todos os critérios de diagnóstico
partilham da mesma psicopatologia (EDNOS, Eating Disorders
not Otherwise Speciﬁed).
A evolução histórica dos conceitos nosológicos sobre as
Perturbações do Comportamento Alimentar tem consequências
relevantes no domínio das opções terapêuticas, tanto no que
respeita à investigação como à clínica.

Deve dizer-se que, entre nós, Elysio de Moura publicava, em
1947, um excelente livro, ‘Anorexia Mental’, agora oportunamente
reeditado pelo Núcleo de Doenças do Comportamento
Alimentar, onde se destacavam pertinentes ensinamentos
que constituem a base do que se pode considerar uma ‘escola
portuguesa’ no tratamento da Anorexia Nervosa e, por extensão,
das Perturbações do Comportamento Alimentar.
Com efeito Elysio de Moura soube pôr em relevo a psicoterapia
(não interpretativa) como abordagem de eleição, a relevância do
ambiente familiar, as características psicossomáticas da doença,
a relativa facilidade de um diagnóstico positivo, a importância
da hiperactividade como critério de diagnóstico e a falta de uma
verdadeira anorexia.
Actualmente, podemos considerar que o tratamento da
Anorexia Nervosa já não implica sempre a hospitalização e o
isolamento da família (na nossa experiência apenas 10% das
doentes são internadas).
Durante a hospitalização é fundamental o trabalho da equipa de
enfermagem com a paciente, evitando reforçar o comportamento
regressivo e dependente e dando corpo a uma orientação de
reforços contingentes ao aumento de peso.
Nunca se deve esquecer a ideia, há muito proposta por
Hilde Bruch (1979), de que na fase inicial do tratamento,
particularmente quando a doença atinge um nível psicossomático
(traduzido pela amenorreia e pelo Índice de Massa Corporal
inferior a 17.5 kg/m2, ou, no caso de um padrão de tipo
purgativo, pela hipocaliemia), é prioritário o reestabelecimento
do peso ou o evitamento dos mecanismos compensatórios
(vómitos e abuso de laxantes e diuréticos).
O desenvolvimento da Terapia Familiar, e particularmente
do modelo estrutural de Salvador Minuchin (1975), permitiu
encontrar uma alternativa em ambulatório para o trabalho com
a família, reforçando a autonomia da adolescente no controle
adequado da sua alimentação e não na sua recusa deliberada, e
trabalhando comportamentos isomórﬁcos (territórios, mesadas,
lutos, saídas, organização das refeições).
No entanto, na nossa experiência, apenas cerca de 10% dos
casos exigem uma terapia familiar formal, sendo que todavia
os mesmos princípios informam a psicoterapia individual
que preside a todo o processo e que principia exactamente na
realimentação que por isso deve ser objecto da preocupação do
psiquiatra responsável pelo tratamento e não deixada a outras
especialidades como a Pediatria ou a Medicina Interna.

Do mesmo modo o papel a desempenhar por psicólogos,
nutricionistas, enfermeiros e outros técnicos, não deve diluir a
responsabilidade do terapeuta principal, usualmente, e sobretudo
quando há um atingimento psicossomático, psiquiatra, numa
relação pessoal com a paciente.
Por último, deve realçar-se que a Anorexia Nervosa e a Bulimia
Nervosa são hoje doenças que têm tratamento com francas
possibilidades de recuperação, mesmo quando se veriﬁca uma
grande resistência ao tratamento e ele, em alguns casos, se
prolonga por um tempo considerável.
Serviços ou consultas psiquiátricas especializadas, mesmo
com metodologias diferentes, estão associadas na literatura
a um melhor prognóstico em comparação com tratamentos
providenciados no quadro de serviços psiquiátricos sem essa
valência especíﬁca.
António Roma Torres
Médico Psiquiatra
Chefe de Serviço
Mestre em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina do Porto
Responsável da Consulta de Perturbações do Comportamento Alimentar
do Serviço de Psiquiatria do Hospital de S. João

“Mais prevalecente na adolescência
(idade de risco entre os 12 e os 18 anos)
e no sexo feminino (9 raparigas
para 1 rapaz), ela pode levar à morte
(em 10% dos casos).”
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Tendências dos hábitos
alimentares no século XXI
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Como consequência do rápido aumento da população no início
do século XX a produção de alimentos evoluiu de uma escala
doméstica e de distribuição limitada a uma escala industrial. Os
alimentos transformaram-se num produto global, produzidos
em determinada zona do mundo e eventualmente consumidos
no outro extremo do planeta. Isto obrigou, evidentemente, a
garantir que estes alimentos mantêm as suas características e
toleram os tempos e condições de transporte e armazenamento.
Neste contexto, surgiram no mercado aditivos alimentares, ou
seja substâncias que adicionadas aos alimentos promovem a sua
conservação. No início, eram consideradas substâncias inofensivas,
mas com o passar dos anos chegou-se à conclusão de que nalguns
casos podem tornar-se perigosos pelos efeitos cumulativos
causados por consumos continuados e muitas vezes abusivos.
Em muitos países industrializados persiste um paradoxo
importante na percepção dos alimentos pelos consumidores.
Por um lado, o desejo de alimentos ‘naturais’ ou, como são
vulgarmente conhecidos, ‘orgânicos’ (percepcionados como livres
da introdução de substâncias artiﬁciais), por outro o desejo de
alimentos sãos, convenientes, facilmente acessíveis e armazenáveis
por tempos indeterminados – de preferência a um preço razoável.
Ao tentar solucionar este problema a indústria alimentar deve dar
obrigatoriamente prioridade à segurança dos alimentos.
Nas últimas décadas ocorreu uma profunda alteração nos
requisitos do mercado com um aumento da procura de alimentos
pouco processados, com características próximas do produto
fresco e sem aditivos químicos, bem como de alimentos
adequados à congelação e alimentos com uma vida curta à
temperatura ambiente. Abriu-se desta forma mercado para uma
nova categoria de produtos: os minimamente processados ou de
IV gama. Estes produtos são apresentados ao consumidor com
características de produto fresco e prontos a utilizar.
A preocupação crescente dos consumidores com a saúde abriu
grandes possibilidades de expansão à indústria alimentar. O
consumidor exige cada vez mais alimentos com efeito benéﬁco
para a saúde e a indústria responde com o desenvolvimento
de novos produtos alegadamente enriquecidos. Os cientistas
têm sabido responder ao desaﬁo imposto pela fortiﬁcação
de alimentos. Os problemas técnicos foram virtualmente
ultrapassados pela utilização de inúmeras aplicações e tecnologias.
No outro extremo do consenso está a Agricultura Biológica
que é já praticada em quase todos os países do mundo. A área
cultivada mundialmente é de 24 milhões de hectares, aos quais se

acrescem 10,7 milhões para recolha de plantas silvestres, que são
certiﬁcadas em Agricultura Biológica. Este mercado encontrase em franco crescimento, tendo sido estimado, em 2002, em
23 mil milhões de dólares. Este número já terá sido, entretanto,
ultrapassado (The World of Organic Agriculture – Statistics and
Emerging Trends – 2004).
Os consumidores estão preocupados com os possíveis efeitos
desconhecidos dos novos alimentos na sua saúde e no ambiente,
e a opção por alimentos orgânicos surge como uma opção
de vida, resultado de um sistema de valores que inﬂuencia
as atitudes e o comportamento. Factores que distinguem os
compradores dos não compradores relacionam-se com a
aceitação de preços mais altos, diferenças na aparência, sabor e a
perda de conveniência.
Nos países desenvolvidos, o consumidor do século XXI está a
braços com uma inﬁnidade de opções alimentares que não ﬁzeram
parte do imaginário dos seus pais e avós. Só um conhecimento
fundamentado destas alternativas que deverá ser responsabilidade
das entidades oﬁciais e dos proﬁssionais de saúde e educação
poderá contribuir para uma opção consciente e correcta.
Ada Rocha
Professora Associada na FCNAUP

“Em muitos países industrializados
persiste um paradoxo importante
na percepção dos alimentos pelos
consumidores. Por um lado, o desejo
de alimentos ‘naturais’ ou, como são
vulgarmente conhecidos, ‘orgânicos’ (...),
por outro o desejo de alimentos sãos,
facilmente acessíveis e armazenáveis por
tempos indeterminados – de preferência a
um preço razoável.

Alimentos para o século XXI
– inovação e tecnologia

No momento actual, falar de alimentação não pode limitar-se
a meras considerações sobre valores nutricionais, à presença
de macro ou micronutrientes e à quantidade de energia que os
alimentos apresentam. Tentar perspectivar o futuro, que em certo
sentido já começou, apresenta-se como uma tarefa difícil.
Os excessos alimentares começaram a ocorrer apenas no século
passado, depois da II Guerra Mundial, devendo-se ao avanço da
tecnologia e ao desenvolvimento do conhecimento cientíﬁco,
passando a constituir um marco histórico. A Europa, ao querer
“comer como os ricos”, tentou imitar o modelo americano,
abraçando a comida de tipo “fast-food” e permitindo-se a
todos os excessos relativos ao consumo de carne, gorduras e
açúcares, resultando num aumento a nível calórico. Por outro
lado, a generalização do trabalho feminino extra domiciliário,
introduziu um outro factor – o tempo, que passou a escassear,
para o abastecimento de produtos e para a confecção das
refeições. As famílias passaram a ter acesso a toda uma série de
alimentos já preparados e embalados, contendo geralmente um
excesso de gordura, sal e açúcar, mascarando assim a eventual
falta de qualidade em parâmetros nutricionais e organolépticos,
indispensáveis a uma alimentação equilibrada.
A diminuição dos gastos energéticos, aliada a uma oferta de
alimentos energeticamente densos, contribui também para a
obesidade, diabetes e patologias cárdio-vasculares e degenerativas.
Tornou-se evidente a existência de uma relação entre o tipo de
alimentação adoptada e o estado de saúde da população.
Consciente desta nova problemática, a Europa promoveu
campanhas de educação alimentar, tentando recuperar o equilíbrio
perdido. No Oriente, o Japão apresentava problemas semelhantes
aos do mundo ocidental, aparecendo nos anos 80 o conceito de
“alimento funcional”, após o reconhecimento de que a uma maior
esperança de vida da população deveria ser acompanhada por uma
melhor qualidade de vida. Assim, os alimentos funcionais foram
desenvolvidos com o intuito de promover uma melhor protecção
à saúde, reduzindo o risco de doença e a possibilidade de poderem
integrar uma alimentação normal. A designação deste tipo de
alimentos situa-se entre o conceito de medicamento e alimento.
Numa grande parte dos géneros alimentícios são incorporados
probióticos (bactérias acido-lácticas e biﬁdobactérias que
melhoram a microﬂora intestinal, favorecem o sistema imunitário e
reduzem o colesterol), prebióticos (oligossacarídeos não digeríveis
que promovem o crescimento das biﬁdobactérias intestinais),
ﬁtoquímicos (antioxidantes, como Vitamina C, os carotenoides,

os tióis, os indóis) e zooquímicos (incluindo péptidos bioactivos,
ácidos gordos ómega-3 e ácido linoleico conjugado).
Se a utilidade do simples enriquecimento com um ou outro
nutriente pode ser discutida, noutros casos (como no que
respeita aos péptidos bioactivos) a melhoria da qualidade de
vida poderá ser signiﬁcativa. Encontra-se em discussão uma
regulamentação comunitária especíﬁca, relativa a alegações
associadas à rotulagem e publicidade. Ao considerar o benefício
para a saúde, desempenhado pelos alimentos funcionais, eles
representarão, muito provavelmente, uma aposta vencedora da
indústria alimentar deste século.
Bem no centro da polémica sobre a alimentação do futuro,
estão ainda os alimentos transgénicos ou OGM´s (Organismos
Geneticamente Modiﬁcados). Muito menos consensuais, têm
despertado toda a espécie de sentimentos de ódios e paixões.
Já não se trata da selecção de variedades, que se vinha fazendo
ao longo dos tempos. Pela primeira vez, são incorporados em
determinadas espécies de alimentos genes de espécies diferentes.
Pretende-se mostrar que a engenharia genética tem a capacidade
de favorecer a produção agrícola, promovendo a produção
de alimentos resistentes a pragas, com melhor capacidade de
conservação e apresentando uma composição nutricional mais
adequada. Perante muitas evidências de carácter cientíﬁco, a
relutância do Velho Mundo em aceitar os OGM´s tem vindo a
abrandar, assumindo, no entanto, atitudes bastante cautelosas.
Apesar disso, tudo leva a crer que, mais cedo ou mais tarde, se
observe uma generalização deste tipo de alimentos, mesmo que o
debate sobre a sua inocuidade esteja longe de ter terminado.
A alimentação do futuro terá, assim, novas regras, baseandose numa maior informação ao consumidor, sobre a aplicação
das novas tecnologias na transformação dos alimentos. A
inovação será fundamental, num mercado tão aliciante e
competitivo como este, sabendo-se da avidez do consumidor
por novas propostas. Mas, se a competitividade é desejável e
salutar, é necessário considerar os riscos inerentes a estratégias
comerciais que visam apenas o lucro imediato. Por isso se
torna essencial e urgente a investigação na área alimentar, para
que a uma aperfeiçoada e vasta oferta de bens alimentares
possam corresponder os padrões de saúde pública adequados e
necessários para uma melhor qualidade de vida.
Olívia Pinho
Professora Associada na FCNAUP
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Uma dieta para cada um

26 | 27

Hoje em dia somos confrontados com uma extensa gama de
produtos e de dietas alimentares. As motivações são diversas,
algumas prendem-se com questões meramente físicas, outras
com princípios ﬁlosóﬁcos que acabam por personiﬁcar formas de
vida. Ficam aqui apenas alguns exemplos: a macrobiótica, cujo
núcleo da alimentação consiste em cereais integrais e vegetais; a
vegetariana, à base de produtos crus e cozidos de origem vegetal;
a Crudívora, que utiliza apenas vegetais crus; a Frugívora,
com recurso apenas a frutas frescas; a Ovo-lacto-vegetariana,
que utiliza ovos, leite e derivados, vegetais e cereais integrais;
a Lacto-vegetariana, que consome leite e derivados, vegetais
e cereais integrais e, por ﬁm, a dieta vegan, à base de vegetais
e frutos, que recusa o consumo de carne, peixe ou qualquer
produto derivado de animais (incluindo no vestuário). Baseadas
na teoria de que o tipo de sangue determina as funções digestivas
e as estruturas imunológicas do indivíduo, começaram a surgir
nos anos 80 dietas do tipo sanguíneo que deﬁnem listas de
alimentos “benéﬁcos” para cada tipo (que ajudam a emagrecer,
ou a resolver problemas crónicos), “neutros” (sem uma inﬂuência
especíﬁca) e “nocivos” (responsáveis pelo agravamento ou
surgimento de problemas de saúde). Pessoas de sangue tipo A
e AB seriam mais propensas a uma dieta vegetariana, enquanto
que as do tipo O poderiam enfrentar sérios problemas se
privadas da proteína animal. Estas dietas são, muitas vezes, alvo
de críticas por parte de médicos e nutricionistas, as naturais por
considerarem desequilibradas, as do tipo sanguíneo por não
haver comprovação cientíﬁca da relação entre o tipo de sangue e
a dieta ideal.
Medicina Ayurvedica
Para além das dietas naturais, para além dos padrões da
nutrição ocidental e totalmente avessas a generalizações, existem
outras formas de encarar a alimentação. De acordo com a
antiga medicina hindu, por exemplo, a saúde e a harmonia do
corpo e da mente dependem de uma dieta individualizada. A
alimentação surge, assim, como a base dos recursos terapêuticos
do Ayurveda (Ayu – signiﬁca vida – combinação entre o corpo,
a mente, os sentidos e a alma – , e Veda signiﬁca conhecimento),
o milenar sistema médico indiano, que encara cada pessoa
como um ser único, sensível à inﬂuência dos Cinco Elementos
presentes na natureza: éter, ou espaço, ar, fogo, água e terra.
Muito resumidamente, este sistema classiﬁca os seres humanos
em três tipos básicos, caracterizados pelos três doshas (Vata,

Pitta e Kapha), que podem ser entendidos como os três ﬂuidos
fundamentais do organismo, responsáveis pelas funções vitais
e que têm diferentes predominâncias em cada organismo.
Na medicina Ayurdevica cada ser humano representa uma
combinação especíﬁca dos três doshas, sendo que, quando um
deles está em excesso ou em carência, o que pode abrir caminho
a desequilíbrios e doenças, são sugeridas alterações que vão da
nutrição ao estilo de vida. É a interligação entre o exterior e o
interior.
Medicina Tradicional Chinesa
Também na Medicina Tradicional Chinesa o nosso
funcionamento é concebido como uma espécie de sistema
integrado que tem por base a existência de uma estrutura
energética para além do corpo físico. Neste “todo” entram
factores como as emoções, os sabores, as cores, os órgãos
internos e, resultado da interdependência entre o Homem e a
natureza, outros como os Cinco Elementos e as estações do ano.
Por exemplo, na Primavera o órgão considerado mais sensível
é o fígado, no Verão é o coração, no Outono são os pulmões e
no Inverno é o rim. Da mesma maneira que em cada estação
estamos mais propensos a uma determinada emoção. A euforia,
o medo, a tristeza, a preocupação ou a ira fazem parte de nós,
mas podem constituir um factor de desequilíbrio quando se
prolongam no tempo, tornando o organismo vulnerável a
doenças. Os alimentos são encarados como um conjunto de
ferramentas, que ajudam a encontrar o equilíbrio energético
(entre o yin e yang) e funcional do organismo. Uma alimentação
adequada a cada caso poderá, assim, amenizar alguns problemas,
mas há recomendações básicas como, por exemplo, evitar
excessos e a mais óbvia, mas muitas vezes esquecida, necessidade

A alimentação deve ser, assim, um acto
consciente e de responsabilidade pela
escolha, quantidade e qualidade dos
alimentos que ingerimos, já que, como diz
Balkrishna, “o que está em causa é a nossa
felicidade e, através da nossa, a dos outros”

de mastigar bem os alimentos. Para o mestre Balkrishna,
especialista em Acupunctura, com curso de formação no ICBAS,
“saúde é o resultado do equilíbrio entre todos os factores”
(internos, externos e mistos), o que implica “lidar com o interior
através do exterior”, sem esquecer que “o que é válido para um
indivíduo, não tem de ser para outro”. E não é difícil perceber
se algo não está bem. As fezes, a urina, o hálito e o suor são
indicadores disso mesmo. Não menos importante, é atribuir às
refeições um momento de pausa que permita “tomar consciência
do tempo e do espaço” que a acção implica. A alimentação deve
ser, assim, um acto consciente e de responsabilidade pela escolha,
quantidade e qualidade dos alimentos que ingerimos, já que,
como diz Balkrishna, “o que está em causa é a nossa felicidade e,
através da nossa, a dos outros”. Por outro lado, quando a relação
com os alimentos se torna obsessiva este equilíbrio dá lugar
a sofrimento. Desenvolvem-se sentimentos de ansiedade no
controlo dos mesmos, culpabilização e desespero. As mudanças
repentinas de humor e a sensação de ineﬁcácia no desempenho
de papéis sociais levam ao isolamento.
Conhecer-se a si próprio
Saúde é, assim, o resultado da inter-relação entre vários factores
(genéticos, ambientais, alimentares, psíquicos, etc.)… A
obesidade pode ser um problema genético, ou metabólico, mas,
na generalidade dos casos, resulta de uma necessidade compulsiva
de ingerir alimentos. O importante é perceber, nestas situações,
que já não é de fome que se trata, mas sim de preencher um
vazio que nunca acaba. E que pode piorar. Quando o espelho
nos devolve uma imagem que não queremos que seja a nossa.
O mesmo também se aplica ao contrário. O medo irracional de
engordar leva a um descontentamento permanente com o corpo e
a uma percepção distorcida da imagem no espelho. Há quem, por
intolerância à lactose, não possa beber leite… Também há quem
seja mais sensível a ambientes de stress contínuo e desenvolva
gastrites ou úlceras que obrigam a uma orientação nutricional
especíﬁca. … Ou seja, e como nos diz o poeta Gonçalo Teixeira
da Mota, “Haverá maior dever para quem existe do que conhecerse a si próprio?” Uma dieta ideal para todos pode não existir,
mas há princípios básicos e voltando à sabedoria chinesa: “o uso
moderado nutre. O excesso e a falta agridem”.
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Melhoramentos no Jardim Botânico para breve

Entre camélias
e rododendros,
no reino do Rapaz de Bronze
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“Era uma vez um jardim maravilhoso, cheio de grandes
tílias, bétulas, carvalhos, magnólias e plátanos. Havia nele
roseirais, jardins de buxo e pomares. E ruas muito compridas,
entre muros de camélias talhadas”, escreve Sophia de Mello
Breyner Andresen em “O Rapaz de Bronze”, conto inspirado
na antiga quinta onde a autora viveu, hoje Jardim Botânico
da Universidade do Porto. Naquele jardim, a aguardar
melhoramentos para breve, quem mandava durante a noite
era o Rapaz de Bronze. “E todas as árvores e todos os
animais e todas as plantas lhe obedeciam porque ele era o
senhor do jardim e o rei da noite.”1
Entrei no reino do Rapaz de Bronze ao saber que, em breve,
ﬁcará mais atraente.
Os melhoramentos, a iniciar em breve, incidirão nas
infra-estruturas, pretendendo valorizar a relevância histórica
e cientíﬁca da antiga Quinta do Campo Alegre. Noutra vida
foi uma quinta agrícola com um jardim de recorte cuidado e
elegante, onde brincou uma menina chamada Sophia que cresceu
com o excepcional dom da magia das palavras. A antiga quinta
foi comprada no ﬁnal do século XIX por João Andresen, avô da
poetisa Sophia de Melo Breyner Andresen, autora de “O Rapaz
de Bronze” e “A Floresta”, entre muitos outros textos, e do seu
primo romancista Ruben A.
O Rapaz de Bronze, senhor do jardim e rei da noite, recebeu-me. A
viagem pelo seu reino decorreria num dia cinzento de Outono. “Os
dias ﬁcavam mais curtos e mais doirados (…), o chão cobria-se de
folhas amarelas e secas que se desprendiam uma a uma dos altos
galhos das árvores e tombavam lentamente dando voltas no ar.” 2
Falou-me na grande diversidade de formas, cores, cheiros e
nomes que iria ver, ouvir e sentir. Nomes vulgares e simples,
nomes estranhos escritos em latim que é a língua das coisas
grandiosas. As grandes tílias que dominavam a entrada do
Jardim, em tempos quatro, agora apenas três, acompanhadas
de perto também por duas Araucária heterophylla, vigilantes
e altaneiras, tão esguias que bastava limpar a casca e cortar os
ramos para servirem de mastro.
Os donos da casa mandavam no jardim durante o dia. A casa
oferecia a quem entrava uma escada, sóbria e elegante, ladeada
por dois grandes vasos decorados. No interior, o seu largo hall,
tecto de desenho delicado, abria-se timidamente à luz de uma
clarabóia, após um pórtico de inspiração romântica, marcado por
paredes de azulejo azul e branco. Jardim e casa começaram tomar

a forma ao estilo romântico que se conhece hoje em meados do
século XIX, tal como aconteceu com várias outras casas/jardins
do Porto, nomeadamente no Campo Alegre – Casa Primo
Madeira (Círculo Universitário), Casa Burmester (Faculdade de
Ciências) e Casa Riba’Ave (CCDRN) –, em Massarelos – Casa
Tait, Quinta da Macieirinha (Museu do Romântico) – e noutras
zonas da cidade. Depois da compra da quinta pelo Estado, e já
tornada Jardim Botânico da Faculdade de Ciências, o arquitecto
paisagista Franz Koepp desenvolveu, entre 1951 e 1967, o seu
projecto, mantendo as características marcantes dos jardins e da
antiga quinta e reforçando o cariz de Jardim Botânico, através
das componentes cientíﬁca e didáctica. A construção do lago
grande e a alteração dos caminhos do arboreto decorreram
depois no âmbito de intervenções orientadas por Dantas Barreto,
engenheiro silvicultor.
Flores vagas e sonhadoras
Os rododendros e as camélias centenárias, ainda sem ﬂor nesta
altura do ano, de variedades antigas e talhadas em enormes
sebes, eram muito apreciados pelas visitas deste reino do
Rapaz de Bronze. As camélias, dizia-me, não têm perfume,
“são vagas, sonhadoras, distantes e pouco mundanas”. “Estão
sempre semi-escondidas entre as suas folhas duras e polidas”.
Eram elas que dividiam os jardins de ﬁno recorte e canteiros
delineados por buxo, planta “de raça antiga”, da “voz pequenina,
húmida e verde”. Os canteiros do chamado “Jardim dos Jotas”
continham gladíolos, uns, e tulipas, outros, ainda escondidos
na terra. Os gladíolos, aﬁrmava o Rapaz de Bronze, vaidosos e
assertivos, de cada vez que surgia um novo visitante, alertavam:
“Os jardins civilizados são sempre jardins de buxo”. Não deviam
ser apreciadores do roseiral que existia do outro lado, porque
também achavam as rosas “ﬂores sentimentais e fora de moda”.

O Rapaz de Bronze, senhor do jardim
e rei da noite, recebeu-me.

Continuámos. Os gladíolos, comentava o senhor do jardim e rei
da noite mais à frente, “são ﬂores muito mundanas”. Achavam-se
superiores a quase todas as outras ﬂores. Mas as tulipas eram
ﬂores “por quem os gladíolos tinham uma admiração sem
limites”. “O seu feitio é simples, exacto e claro. As suas cores são
ricas e sumptuosas”1. Quase juraria ter visto a jovem Sophia
sentada repousadamente no banco forrado a azulejo, coberto
com um camaranchão de glicínias, no topo do “Jardim dos
Jotas”. Ilusão minha, decerto… Teria de ser uma manhã fresca de
Primavera, com gladíolos e tulipas ﬂoridas.
A recuperação de bancos é precisamente um dos melhoramentos
previstos no projecto de execução assinado pelo gabinete Geopeia
(Manuel Cardoso Ferreira). Baseia-se num ante-projecto de Junho
de 2005 assinado pelos paisagistas Teresa Andresen, professora
da Faculdade de Ciências, Teresa Portela Marques, Ana Catarina
Antunes e Luís Guedes de Carvalho, que é mais abrangente. A
intervenção a executar está orçada em cerca de 500.000 euros,
custo suportado maioritariamente por fundos comunitários
(Programa Operacional da Região do Norte) e em 32 por cento
pela Universidade do Porto. Para além da instalação dos sistemas
de drenagem de águas pluviais e de rega, no arboreto (zona mais
recente do Jardim Botânico) será aplicado um piso sintético,
poroso, que permite a inﬁltração da água, mas resistente à erosão.
Na zona histórica, próxima do edifício do Departamento de
Botânica (antiga casa Andresen), os caminhos manter-se-ão com
o actual piso em saibro. Está ainda prevista a recuperação de
bancos e a reconstrução e recuperação de pérgolas.
Habitantes curiosos
O Rapaz de Bronze alegrava-se com as correrias das crianças à
volta das plantas suculentas, de cactos, aloés, agaves e eufórbias,
que pareciam ter-se vestido para um concurso de máscaras
e de nomes curiosos. Touca de monge, orelhas de coelho, ou
dedos dourados, eram algumas das designações de cactos. Entre
folhosas e coníferas, árvores e arbustos, plantas suculentas, outras
aromáticas, algumas medicinais com propriedades curativas,
existe todo um reino imenso de especiﬁcidades e adaptações às
condições mais estranhas e extremas que se possam imaginar.
O Rapaz de Bronze ia agora à frente, passada rápida e nervosa.
Disse que nos dirigíamos a um pequeno canto, um outro
jardim dentro do jardim, no extremo nascente do seu reino,
um sítio “mágico e secreto”. Havia nele um “tronco de carvalho.
Era escuro, enorme e rugoso e seriam precisos três homens

para o abraçar. As raízes saindo um pouco da terra formavam
arcos e cavidades que lembravam pequenas cavernas.” 2 O céu
adensou-se com nuvens negras. Estacou e perguntou-me:
“Acredita em anões?” Fiquei boqueaberto. “Sophia acreditava”,
respondeu. A chuva começou a cair copiosamente e a toldar-me
a visão quando tentava descortinar algo no meio de uma mancha
sombria e informe ao fundo. “Que não era possível continuar
mais”, a chover daquela maneira, lamentava o Rapaz de Bronze,
despedindo-se à pressa e terminando repentinamente a visita.
Aqueles comentários avivaram-me a curiosidade, mas a minha
insistência para continuarmos de nada valeu. Àquele canto
chamavam-lhe “Jardim dos Anões”, acabei por saber depois.
Muitos tentaram encontrá-lo e nunca conseguiram. Um dia
voltarei ao Jardim Botânico e tentarei descobri-lo novamente…

1. Citações de “O Rapaz de Bronze”
2. Citações retiradas de “A Floresta”, ambos de Sophia de Mello Breyner Andresen

Falou-me na grande diversidade
de formas, cores, cheiros e nomes
que iria ver, ouvir e sentir.
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Um Reino de notáveis
Em breve, o Jardim Botânico irá dispor de uma colecção de
plantas aromáticas e medicinais, com especial relevo para as
que fazem parte da ﬂora de Entre Douro e Minho, como as
mentas, tomilhos, camomila, funcho e gilbardeira. Trata-se de
um projecto de âmbito nacional para divulgar plantas aromáticas
e medicinais a que o Jardim aderiu. A colecção de plantas
suculentas, cactos, aloés, agaves e eufórbias, tem um interesse
particular neste reino das plantas e do Rapaz de Bronze.
Por entre o arvoredo denso e multiforme, surgiam extraordinários
e invulgares exemplares do reino. Bischoﬁa polycarpa, muito rara
em Portugal, cuja casca se diz ter propriedades anti-reumáticas e
ter sido usada como emplastro; o chamado medronheiro-do-Texas, com o seu tronco cor-de-carne e de textura macia,
capaz de auto-poda; a melaleuca ou árvore-de-papel, pela forma
inteiriça com que a ﬁna casca se vai libertando do tronco; o porte
invulgarmente grande da palmeira-anã que se vê perto da entrada;
ou ainda a sui generis Ginkgo biloba, hoje tão difundida em jardins
e cidades de todo o mundo, a árvore mais antiga que se conhece,
por isso considerada fóssil-vivo. Disse um dia o paleobotânico
Albert Seward desta árvore extraordinariamente resistente a
pragas, cuja origem se situa há mais de 200 milhões de anos, na
China, que constitui “um apelo à nossa alma histórica: é vista
como símbolo de perenidade, uma herança de mundos demasiado
remotos para a aventureira inteligência humana, uma árvore que
guarda em si própria os segredos do incomensurável passado”.
Desde a reabertura do Jardim Botânico, em 2001, o número de
visitantes tem vindo a aumentar de ano para no, ultrapassando os
10.500 em 2004, mais cerca de 4.000 que no ano anterior.
HORÁRIO DAS VISITAS: 9H00 > 18H00 (INVERNO) + 9H00 > 20H00 (VERÃO)
VISITAS GUIADAS: MEDIANTE MARCAÇÃO ATRAVÉS DE JARDIMVISITAS@FC.UP.PT
CONTACTO: T. 22 600 2153 + T. 22 609 8134+ F. 22 609 2227
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Shakespeare ou a “partilha
da humanidade comum”
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Em 2001 a editora Campo das Letras lançou um projecto
editorial de grande fôlego que discretamente tem vindo
a ser continuado e de que aqui queremos dar inequívoco
sinal. São nada menos do que as trinta e oito peças (se
contarmos com Eduardo III) da dramaturgia de Shakespeare,
traduzidas para português por um colectivo do Instituto de
Estudos Ingleses da Faculdade de Letras do Porto, a que se
juntaram dois elementos da Faculdade de Letras da U.L. e
da Universidade Nova de Lisboa, perfazendo um naipe de
dez investigadores sob a coordenação de Manuel Gomes da
Torre. Do trabalho intenso e a muitos títulos excepcional do
grupo de estudos ingleses, desenvolvido como um projecto
ﬁnanciado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia desde
1998, resultou, até ao momento, a publicação de 11 títulos;
sendo que alguns outros estão já entregues à editora e, até
ﬁnal de 2006, a equipa espera concluir a ambiciosa tarefa.
Esta é, depois da edição da tradução integral das peças que a
Lello & Irmão foi colocando no mercado desde os anos 10 até
meados do século passado, uma publicação que se quer acertada
com o tempo e com os avanços dos estudos shakespeareanos a
nível internacional, correspondendo a um projecto articulado
“com vista à tradução integral e actualizada de todas as peças
de Shakespeare”, como se refere no prefácio. Por isso se chama
“Shakespeare para o século XXI – Obra Dramática Completa”.
Na pequena história da recepção das peças de Shakespeare
em Portugal, muitas foram as traduções realizadas, quer por
escritores quer por encenadores, que tiveram em mente a
adequação para a sua representação em palco.
De toda a obra dramática, “Hamlet” foi, de longe, a peça mais
traduzida (14 versões); para “Othelo”, “O rei Lear”, “Macbeth”
“Romeu e Julieta” e “O Mercador de Veneza” o número de
versões aproxima-se da meia dezena. Dos restantes dramas, em
tradução portuguesa existia apenas a editada pela Lello.
A ordem de publicação das várias peças nesta “Obra Dramática
Completa” que começou a ser editada em 2001 reﬂecte, também,
de acordo com o coordenador do projecto, a preocupação de
corrigir um déﬁce na recepção do dramaturgo inglês em Portugal
que o núcleo de tradutores considera existir para as obras menos
conhecidas, de forma a produzir e promover um conhecimento
integral da obra do extraordinário escritor.

Ambicioso projecto, portanto – mas na verdade outra coisa não
seria de esperar de um grupo que, ao longo dos anos e de forma
acelerada, tem vindo a imprimir uma dinâmica por demais
evidente à área dos estudos literários anglo-americanos –, em que
o rigor iguala a aspiração de fazer escola, através do crescimento
que se alcança também quando se inova. Gomes da Torre está
na origem da criação do curso de licenciatura em tradução na
Faculdade de Letras, tendo então a Universidade do Porto sido
a primeira no país a reconhecer a importância de um domínio
que, se virmos bem, respeita à própria criação literária na medida
em que cada obra maior de criação encerra, em si, uma potência
de comunicação que é também de metamorfose, consistindo
nisso mesmo a sua perenidade. Por isso atravessa os tempos
sem se esgotar nos contornos estreitos de uma época, ou na
conﬁguração de um espaço geográﬁco.
No conjunto das nossas leituras todos temos o mundo por
horizonte e não uma pequena casa, mesmo quando feita na língua
portuguesa; a escolha de fundo será entre permanecer encerrado
dentro de estreitas fronteiras ou, ao invés, abrir-se ao que, vindo “de
fora” nos suscita, nos move e acrescenta, processo sem o qual nem
os homens, nem as formas por eles produzidas, podem respirar.
Potência de transformação
O crítico norte-americano Harold Bloom, na sua obra maior,
“O cânone Ocidental”, coloca o génio do dramaturgo inglês no
centro do próprio Cânone, entendendo que é inseparável da
sua realização literária – porquanto esta toca e excede os limites
da linguagem e põe em jogo uma prodigiosa imaginação das
personagens – aquilo que designará como a própria invenção
do humano. Num mesmo tempo, esta invenção produz-se no
interior de uma transformação da linguagem, da expressão,
memória e pensamento de si (diálogo interno).
Gualter Cunha, a quem Gomes da Torre atribui a ideia do
projecto como desaﬁo nascente, e que se destacara já como
extraordinário tradutor de T.S. Eliot, entre outros, que assina
no conjunto das obras já publicadas a tradução de “Henrique
IV” (I parte), retoma esta linhagem de aproximação e chama a
atenção, numa excelente introdução à peça, para o modo como a
partir dos limites da representação histórica, isto é, saindo deles
por via do seu génio criador, Shakespeare expressa “realidades,
problemas, conﬂitos que nos dizem respeito, que nos tocam e
tocando-nos nos emocionam, e que nos levam (…) a uma mais
gratiﬁcante e sagaz partilha da humanidade comum”.

Para situar o projecto e a sua novidade, Gomes da Torre explica
que a primeira preocupação do colectivo é a ﬁdelidade ao texto,
fazê-lo aparecer em língua portuguesa na sua grandeza e na sua
crueza: “ser tão ﬁel, tão literal quanto possível, e tão livre quanto
necessário”. Esse princípio implica respeitar-lhe o ritmo, não
atraiçoar os jogos de palavras, vertê-lo em prosa quando em
prosa, e em verso quando em verso, ao contrário do processo até
agora utilizado de transformar o verso em prosa. Sem normalizar,
portanto, ser capaz de seguir-lhe o correr da pena e estar atento
aos pormenores, como, por exemplo, alterações resultantes da
impressão tipográﬁca: aí, onde o espaço escasseava, o verso
apareceu por vezes transformado em prosa, não respeitando
a forma que lhe dera o autor ou, inversamente, para ocupar a
página, a prosa torna-se verso.
Foi intenção desta equipa perseguir criticamente “o original”,
tentando mesmo devolver-lhe uma verdade “gémea” da
literalidade. Para isso contribuiu, certamente, a publicação
recente (desde os anos 80 do século passado) das edições críticas
de Oxford, de Cambridge, da Penguin e da Arden. Partindo da
edição fac-similada do “First-Folio” de 1623 (primeira colectânea
in-fólio da obra, publicada sete anos após a sua morte) e, em
alguns casos especiais, das edições in-quarto de algumas das
peças quando consideradas mais próximas de Shakespeare
pela generalidade dos críticos. Tomando-as como textos-base,
o grupo teve em conta a dispersão dos textos do autor de
Stratford-upon-Avon em edições numerosas, o que obrigou
a ir buscar, para cada peça, a versão mais correcta, estudar
comparativamente as várias existentes, avaliar para diversas
passagens a utilização dos mesmos termos, e a optar então
– depois de, em seminário, todo o painel colocar as suas questões
e sugestões – até alcançar um momento de estabilização da forma
em que a peça está pronta para entregar ao editor.
Traduzido um acto, o grupo extenso, acrescentado por vezes
de um consultor externo, como o foi João Almeida Flor
(FLUL), reúne para discutir soluções e ﬁxar o texto, como se,
efectivamente, também de um tradutor colectivo se tratasse.
Gomes da Torre acentua que para a colecção foi predominante
a intenção de traduzir “for the page”, sem, todavia, se perder de
vista a preocupação com a tradução “for the stage”, apesar de em
Shakespeare, actor-dramaturgo, coincidirem as duas valências.
Tal intenção não cerceia, explica ainda, as possibilidades de
adaptação à cena. Quando, em 2001, a Royal Shakespeare
Company levou à cena “The Tempest” no Teatro Nacional de S.

João, a tradução utilizada na legendagem da peça era de um dos
elementos do grupo: Fátima Vieira.
E porque a voz – o ritmo e a música das palavras – é parte
integrante do próprio texto, e nela se concentra a respiração do
diálogo dramático, na apresentação pública da colecção em 2001,
que correspondeu simultaneamente ao lançamento das peças
“Medida por Medida”, “António e Cleópatra” e “A tempestade” foram
declamados excertos das três por alguns actores da Cornucópia.
Um conjunto complexo das questões de base relativamente à
tradutibilidade da obra Shakespeareana e à aproximação do
autor “in translation”, no que concerne, por exemplo, ao conceito
de original, à distanciação histórica, ou à transducção cultural
(transposições de códigos de uma cultura para outra, aduzida
da diﬁculdade da transposição epocal), foram previamente
debatidas em fórum internacional na conferência do Instituto de
Estudos Ingleses realizada na Faculdade de Letras do Porto em
Dezembro de 2000, sob o título “Translating Shakespeare for the
Twenty-ﬁrst century” no âmbito deste mesmo projecto da FCT.
Do encontro resultou uma obra com o mesmo nome, editada
por Rui Carvalho Homem e Ton Hoenselaars, posteriormente
publicada pela Rodopi, Amsterdão, Nova Iorque, em 2004. A
sua publicação mostra bem como este trabalho em processo se
articula exactamente com o tempo e com o estado dos estudos
de tradução de Shakespeare, para o qual a investigação do grupo
de Estudos Ingleses contribui decisivamente, lado a lado com a
investigação desenvolvida pelos grandes especialistas europeus.
Cada volume, com cuidadoso graﬁsmo e capa (cartonada) do
pintor António Modesto, apresenta uma extensa e rigorosa
introdução que aborda as características do texto, as fontes
do autor, a recepção da peça em Portugal, representações e
traduções havidas, a tradução em si, relevando as diﬁculdades e
apresentando as opções, bem como uma curta lista de referências
para cada uma. As notas aparecem no ﬁm porque, diz Gomes da
Torre, não devem ser elas a esclarecer um texto que deve viver
por si. A enumeração das linhas, em correspondência com o
original, permite ler em paralelo a tradução. O preço de capa
varia entre os 13 e os 16 Euros.
Do novíssimo Rei Lear à tradução de Álvaro Cunhal
Foi lançada, nos últimos dias de Novembro, a tradução de “O
Rei Lear” por Manuel Gomes da Torre. Na introdução à peça,
“considerada por muitos como o ponto mais alto de Shakespeare”
o tradutor escreve: “quase tudo aquilo que compõe a vida
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“ser tão ﬁel, tão literal quanto possível,
e tão livre quanto necessário”

MANUEL GOMES DA TORRE
NO INSTITUTO DE ESTUDOS INGLESES (FLUP)
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humana está contido nesta peça. E é no choque entre (…)
virtudes e defeitos, riqueza e pobreza, nobreza e baixeza de
carácter que a tragédia assenta, adensando-se incessantemente,
inapelavelmente, à medida que cada um desses (…) aspectos se
vai acentuando na acção”.
Esta tradução, ou mais exactamente o projecto de tradução da
peça, tem um sub-enredo. É que no trabalho de levantamento da
recepção de Shakespeare em Portugal, a sua atenção viria a ﬁxar-se
na referência a uma tradução de “O Rei Lear” por Álvaro Cunhal.
O investigador, que na altura não sabia que lhe iria caber em sorte
a nova tradução, “quis saber mais”. Resolveu então escrever a
Cunhal, o que fez em Janeiro de 2002. Conta-nos, “para lhe fazer
chegar a carta à mão foi preciso recorrer a um amigo do comité
central do partido. Eu fazia três perguntas simples: primeiro, se
tinha traduzido e quando, se tinha traduzido directamente do
inglês e porque é que tinha escolhido o Rei Lear entre outras peças
do Shakespeare. Passado algum tempo, recebi uma carta dele que
acusava a recepção da minha, e depois continuava com uma série
de conselhos sobre a forma de traduzir Shakespeare”.
Tendo agradecido a (não) resposta, Gomes da Torre recebe quase
um mês volvido nova carta de Cunhal, essa sim, respondendo às
questões iniciais, explicando os termos da primeira pelo facto de
“não ter à mão (e na altura não poder conﬁrmar que possuiria
ao meu alcance) originais e documentação guardada por minha
família há cerca de 50 anos”, acrescentando: “De facto realizei uma
tradução de Rei-Lear em 1953-55, quando me encontrava preso em
regime celular na Penitenciária de Lisboa. Possuía pessoalmente
um volume com as obras dramáticas de Shakespeare e consegui
dispor para “leitura domiciliária”, obtidos pela minha irmã, então
sócia do Instituto Britânico, dicionários especializados e obras de
comentadores categorizados. Tenho actualmente em meu poder o
original manuscrito dessa tradução, com numerosíssimas notações
justiﬁcativas, estas em caligraﬁa muito deteriorada” (excerto da
carta de Álvaro Cunhal de 13 de Fevereiro 02).
A tradução foi, no tempo, publicada pelas edições Scarpa, num dos
três volumes que compuseram a colecção “Obras de Shakespeare”,
sob a direcção de Luís Sousa Rebelo (Kings College), assinada
por Maria Manuela Serpa (Cunhal escreve na carta citada: “nada
sei, além do nome, acerca de quem assinou a tradução”). À troca
de cartas com Gomes da Torre, sucedeu-se um breve contacto
telefónico. No último telefonema, Álvaro Cunhal informou Gomes
da Torre de que iria republicar a tradução, agora em nome próprio.
Assim fez, ainda em 2002, na editorial Caminho.

Projecto do Instituto de Estudos Ingleses apoiado pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia, contemplando a tradução da obra
dramática completa de W. Shakespeare e o estudo paralelo da sua
recepção em Portugal
Coordenação:
Manuel Gomes da Torre
Edição:
Campo das Letras
Equipa:
Filomena Vasconcelos, Gualter Cunha, Jorge Miguel Silva,
Manuel Gomes da Torres, Maria Cândida Zanith,
Maria de Fátima Vieira, Nuno Ribeiro,
Rui Carvalho Homem (FLUP); António Feijó (FLUL),
Maria João Rocha Afonso (UNL).
Obras publicadas:
“Medida por Medida” (trad. Gomes da Torre),
“António e Cleópatra” (Rui Carvalho Homem),
“A Tempestade” (Fátima Vieira),
“Sonho de uma Noite de Verão”, (Maria Cândida Zamith),
“Ricardo II”(Filomena Vasconcelos),
“Henrique IV – 1.ª parte” (Gualter Cunha),
“Muito Barulho por Nada” (Maria João Pires),
“O Amansar da Fera” (Nuno Ribeiro),
“Henrique V”(Gomes da Torre),
“Comédia de Equívocos” (Maria Cândida Zamith),
“O Rei Lear” (Gomes da Torre).
No prelo:
“Canseiras de Amor em Vão”,
“Henrique IV (parte II)”,
“Como vos aprouver”.
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Silvana Cardoso, investigadora em Cambridge,
entrevistada por João Correia

Interesse genuíno
e incessante em descobrir

Assim que recebeu o seu primeiro livro de leitura
começou a lê-lo e só parou quando o terminou. Essa
enorme vontade de aprender manteve-se e impulsiona a
vida proﬁssional de Silvana Cardoso, hoje com 39 anos.
Cambridge foi reconhecendo o mérito desta antiga aluna
da FEUP, e 14 anos depois, é não só uma investigadora
de mérito reconhecido, mas também reader (docente
com responsabilidades académicas). É também graduate
tutor e director of studies de Engenharia Química no
Pembroke College (um dos colégios daquela Universidade).
Dedicou-se a uma área da Engenharia Química que
toca a Matemática e a investigação fundamental, em
mecânica dos ﬂuidos e fenómenos de transferência nas
áreas de energia e ambiente. Esteve na FEUP, com a
qual ainda mantém colaborações ao nível de projectos
de investigação, em licença de sabática e falou da sua
experiência em Inglaterra.
Como avalia, hoje, a Faculdade de Engenharia que é bastante
diferente daquela em que fez a licenciatura em Engenharia
Química, na Rua dos Bragas?
É, de facto, bastante diferente. A Faculdade deu um passo de
gigante. As instalações são tão boas como as das Faculdades do
Reino Unido ou Estados Unidos da América. O apoio técnico, o
apoio de secretariado, os laboratórios, a biblioteca, têm condições
excepcionais… Todos estes aspectos estão ao nível do que existe
de melhor no Reino Unido ou Estados Unidos da América.
Esteve recentemente na FEUP, durante três meses, em licença
de sabática, e participou na organização do Dia Aberto do
Departamento de Química (DEQ), a 5 de Julho de 2005. Tem
portanto, uma ideia geral sobre, pelo menos, a investigação
que se desenvolve neste Departamento. Produz-se investigação
de nível competitivo?
Não tenho dúvida que muito do trabalho realizado compete
com o que de melhor se faz internacionalmente. O que poderá
ser melhorado cá, a avaliar pelo que vi nestes três meses em
Portugal, é o espírito de corpo e de colectivo, algo que existe,
bem marcado, em Cambridge. Reﬁro-me a actividades que
aproximam e divulgam o Departamento no exterior. Lá, quando
existe uma solicitação deste género, os docentes e investigadores
movimentam-se e organizam-se rapidamente e sempre com
grande empenho, para que a imagem do Departamento seja

projectada da melhor maneira. Aqui, as fronteiras entre grupos
de investigação parecem ser mais vincadas, o que poderá ser
justiﬁcado pelos diferentes sistemas de avaliação cientíﬁca em
Portugal e na Inglaterra. Enquanto cá a avaliação é actualmente
feita por grupos de investigação, em Inglaterra é feita ao nível do
Departamento.
Não obstante as avaliações cientíﬁcas serem centradas nos
Departamentos, em Cambridge há ainda distinções pelo
mérito cientíﬁco a título individual. Aliás, recebeu algumas
dessas distinções.
Sim… há competitividade entre grupos do mesmo Departamento.
Existe, contudo, um espírito de corpo no Departamento que é
maior em Cambridge. Existem muitos trabalhos em colaboração
e há uma grande partilha de equipamento dentro do mesmo
laboratório. Durante todos estes anos em Cambridge, sempre que
precisei de um equipamento nas mãos de outra equipa, sempre
me foi facilitado. Aliás, não seria de esperar outra coisa, porque o
equipamento é comprado com dinheiros públicos…
E, desse modo, cooperar é, portanto, mais fácil e incentivado.
Há uma outra característica de Cambridge, pouco comum
noutras universidades do Reino Unido, que pode parecer
insigniﬁcante, mas não é. São as horas do café, das 10h45 às
11h30, e do chá, das 15h45 às 16h30. Excepto em situações
imprescindíveis, deixamos sempre a troca de impressões com os
colegas para estes períodos, onde começam muitas colaborações.
Quando cheguei a Cambridge, o director do grupo onde eu
desenvolvia o meu trabalho de doutoramento, alertou-me:
“Silvana: deves ir sempre ao café e ao chá. É lá que se resolvem
os problemas”. Disse-o com certo tom de gracejo, mas dando
simultaneamente um conselho sério.
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“Há uma parte de mim que é portuguesa,
que naturalmente sente uma enorme
vontade de contribuir para o ensino e
desenvolvimento em Portugal, e outra
que se sente confortável em contacto com
a cultura anglo-saxónica.”
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Vantagens de estudar em Portugal
Qual terá sido o contributo da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto para a sua formação, para esta
carreira tão bem sucedida como investigadora e membro da
comunidade académica de Cambridge?
Enorme! Não só a Faculdade de Engenharia, mas também a
educação que tive no ensino secundário, em Portugal. Tive
uma excelente educação, sem a qual não teria chegado a
Cambridge. Eu frequentei o ensino publico secundário no ﬁnal
dos anos 70 e início da década de 80. Não conheço o ensino
secundário actual em Portugal, mas penso ser de boa qualidade,
em geral… A minha experiência foi excepcional e explico. Se
eu tivesse nascido em Inglaterra, tendo em conta as minhas
origens humildes, teria estudado no ensino público e, dada a
situação actual do ensino em Inglaterra, acho que teria sido
mais diﬁcil chegar a Cambridge. Como director of studies de
Engenharia Química no Pembroke College (um dos colégios
da Universidade de Cambridge) entrevisto, todos os anos, os
candidatos à licenciatura em Engenharia Química e noto uma
enorme diferença entre os candidatos que vêm dos ensinos
public (privado) e state (público). Por imposição do Governo,
aproximadamente metade das vagas têm de ser preenchidas por
candidatos do ensino público, mas a discrepância na preparação
de uns e outros é enorme!
Fala na importância da formação que teve no secundário
e superior, mas a classiﬁcação que obteve nos exames de
acesso ao ensino superior (média de 20 valores) e média
ﬁnal de licenciatura de 17 valores, revelam uma excepcional
capacidade para apreender e aplicar os conhecimentos…
Muitos outros não terão uma perspectiva tão favorável do
ensino em Portugal…
Recordo uma frase de Bertrand Russell: “O avanço e o
progresso sério no trabalho só pode ser atingido quando há
um interesse genuíno na matéria em que se enquadra esse
trabalho.” Tem de haver um interesse genuíno em aprender.
Isso, acho que sempre tive… No primeiro dia de aulas na 2ª
classe do ensino primário, na África do Sul (eu sou bilingue),
dia em que nos forneciam os livros para usar ao longo do ano
lectivo, cheguei a casa, sentei-me no chão e só me levantei
quando acabei de ler o livro todo. Não consegui parar, apesar

de estar sentada desconfortavelmente, tal era a curiosidade!
Acho que esse interesse pelo que estava a aprender sempre
se manteve ao longo da minha vida. Claro que não gostei
de igual modo de todas as disciplinas! Detestava as aulas de
Português e Gramática, durante o liceu, mas era preciso fazer
também essas disciplinas!...
Já tinha, nesse período da sua vida, durante a frequência do
liceu, um interesse especial pela Matemática e Física…
Sobretudo pela Física e pela Matemática… Depois pela Química.
Escolhi Engenharia Química porque tinha disciplinas de
Matemática, de Física e Química, e também porque, sendo um
curso de Engenharia, teria necessariamente uma componente
prática e aplicada forte, o que permitiria uma mais fácil
adaptação às necessidades do mundo laboral. Tinha de ter
emprego quando chegasse ao ﬁnal do curso. Em contrapartida, se
escolhesse um curso cientíﬁco, a saída proﬁssional mais provável
seria o ensino.
Fiz uma licenciatura interessante, “de banda larga”, que permite
trabalhar em áreas diversas, e considerada muito boa no contexto
dos cursos de engenharia em Portugal.
Após a licenciatura, fez doutoramento em Matemática
Aplicada. É invulgar alguém com formação em Engenharia
Química fazer uma pós-graduação naquela área… Como
surgiu essa vontade?
Comecei a trabalhar com o Prof. João Rui Guedes de Carvalho
em mecânica dos ﬂuidos, parte experimental e teórica, através
de uma bolsa de iniciação à investigação. Apercebi-me que
gostava mais da abordagem teórica dos problemas, não tanto
numérica, embora possa também envolver o computador. O Prof.
João Rui tinha contactos em Cambridge e sugeriu que eu fosse
visitar vários departamentos que trabalham em mecânica dos
ﬂuidos daquela universidade – Engenharia Química; Engenharia
e Matemática Aplicada. Também fui à Dinamarca, mas decidi
que gostaria de fazer o doutoramento no Departamento de
Matemática Aplicada e Física Teórica de Cambridge. Depois ﬁz
o pós-doutoramento também em Matemática Aplicada, com o
mesmo grupo de investigação.

Como foi a passagem para a docência em Cambridge?
Depois do pós-doutoramento, surgiu o anúncio para assistant
lecturer no Departamento de Engenharia Química. Hesitei
em concorrer e, no último dia para entrega de candidaturas, o
meu orientador perguntou se já tinha concorrido. Não tinha e
incentivou-me a concorrer: “Concorre! Pelo menos, vês como
é!...” Eu já tinha comigo os formulários… Era assistente, com
lugar na FEUP e, portanto, hesitava entre permanecer lá e
regressar. O concurso, lá, envolve uma entrevista e a preparação
de um seminário. Preparei tudo isso sem pressão e, durante a
entrevista, até “respondi à letra” a perguntas “armadilhadas” – eu
que sou introvertida! – provocando algumas gargalhadas aos
entrevistadores. Depois da comunicação da decisão do júri, pedi
duas semanas para pensar e acabei por decidir aceitar o lugar,
durante um período experimental, sem desistir do lugar na FEUP.
Ficar em Cambridge foi uma decisão difícil?
Foi uma decisão de trabalho… Não tinha nada a perder em ﬁcar
mais três ou quatro anos, e conhecer o sistema do lado docente.
Decidi, portanto aceitar, podendo, se quisesse – e avisando com
alguma antecedência, claro! – voltar à FEUP… Só em 1998 é
que tive de tomar uma decisão, de carácter mais duradouro. Foi
nessa altura uma decisão difícil, porque estava envolvida em
diversos projectos em Cambridge e na orientação de teses de pósgraduação,... queria ver os resultados desse trabalho.
Neste momento estou dividida. Há uma parte de mim que é
portuguesa, que naturalmente sente uma enorme vontade de
contribuir para o ensino e desenvolvimento em Portugal, e outra
que se sente confortável em contacto com a cultura anglo-saxónica.
Um país, dois sistemas de ensino
Falou, há pouco, na grande diferença de nível de
conhecimentos entre os alunos do ensino privado e os do
ensino público, à entrada da Universidade. Que estratégias
são adoptadas em Cambridge para que os alunos que vêm do
ensino público possam acompanhar o nível de conhecimentos
que é exigido?
A única diferença poderá ser nas supervisions, ou seja, aulas
teórico-práticas. Se o aluno necessitar de mais uma ou duas
aulas teórico-práticas por disciplina, estas serão normalmente
concedidas com acordo do director of studies.

… E esse pequeno número de aulas extra é suﬁciente?
O que pretendemos analisar nas entrevistas é a capacidade
de cada aluno para raciocinar e a sua aptidão para resolver
problemas, independentemente da preparação especíﬁca para
a entrevista e do programa de matérias que é mais alargado no
ensino privado. Tentamos assim admitir alunos com capacidade
de pensar, e em grande parte aprender, por si mesmos. No
entanto, os dois casos que mais se distinguiram pelo seu percurso
em Cambridge, entre os que conheço, são originários de escolas
privadas. Mas não disponho de dados para aﬁrmar que os
melhores alunos de Cambridge são sempre originários do ensino
privado… O sistema inglês é, portanto, muito duro!
… Com vantagens, presumo?...
As vantagens são as de dispor de um ensino bem estruturado,
e com objectivos muito bem deﬁnidos, ao nível de todas as
disciplinas e projectos… A articulação entre diferentes áreas
disciplinares é mais fácil lá do que era aqui em Portugal, quando
estudava na FEUP. Neste aspecto, a situação actual da FEUP pode
já ser diferente da que conheci quando ﬁz o curso.
Leccionar as aulas teórico-práticas apenas a dois alunos – um
sistema que existe apenas em Cambridge e Oxford, como disse
na conversa prévia – permite um aproveitamento que não é
possível com turmas mais numerosas…
Há um conjunto de alunos muito bons, mas há também um
grupo que está na cauda, de alunos que perderam o interesse
ou que não conseguem tão bons resultados por outros motivos.
Mas os bons alunos são, de facto, muito bons. Conseguiram
tirar proveito do método e de toda a estrutura de conhecimento
postos à sua disposição… Têm capacidade para pensar, bons
conhecimentos teóricos, e ﬁcam extremamente bem preparados
para resolver problemas na indústria. Os alunos bons cá são
também muito bons e têm capacidade para pensar, mas – e
este meu comentário tem como referência o período em que
estudei na FEUP – é mais estreito o leque de problemas que são
preparados para resolver. A grande diferença que encontro entre
a FEUP e a realidade de Cambridge é ao nível do estabelecimento
de critérios e nos objectivos, todos muito claros. Por exemplo, ao
nível do ensino, preparação e correcção de exames. Os exames
decorrem no ﬁnal de Maio/princípio de Junho, mas os
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“(Em Inglaterra) A sociedade organiza-se
para a competitividade, as pessoas e as
entidades têm de descobrir que
potencialidades têm e como as
desenvolver.”
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enunciados ﬁcam prontos em Janeiro. É um processo que passa
por várias fases. Primeiro o “setter” elabora as questões e as
respostas e envia a proposta de exame para um outro docente, o
“checker”, que tem por missão analisar as questões, responder-lhes, sem ver as respostas que constam da proposta inicial, e
propor alterações para clariﬁcar ou adequar melhor a proposta
aos objectivos. A seguir, a proposta segue para a reunião
de examinadores para veriﬁcar se o nível das questões está
adequado. Só se houver concordância, o enunciado do exame
estará pronto.
Relações universidade-empresas
Uma das falhas recorrentemente apontadas às Universidades
é a pouca atenção que, por norma, dá às necessidades das
empresas, particularmente às necessidades da indústria.
Os empresários portugueses também são frequentemente
criticados por serem pouco sensíveis à inovação e investigação.
Sei que em Cambridge tem tido também experiência a este
nível e, lá, a prática é bem diferente do que habitualmente
acontece cá. Quer explicar como se processa em Cambridge
esse relacionamento com as empresas?
Acho que é uma questão de evolução. Em Inglaterra existe
uma enorme pressão para se ser competitivo e líder nacional
e, se possível, internacional. A sociedade organiza-se para a
competitividade, as pessoas e as entidades têm de descobrir
que potencialidades têm e como as desenvolver. Ao nível das
Engenharias o contacto com as empresas, e com a indústria em
particular, é enorme! Essa proximidade tem a ver com incentivos
ﬁnanceiros (ﬁnanciamentos conjuntos da administração central
e das empresas para projectos de investigação), estabelecidos
com o objectivo, não de responder a problemas imediatos das
empresas, mas antes para aumentar a competitividade nacional
e internacional. Há uma constante procura de ideias, produtos
e processos novos e mais eﬁcientes que permitam um melhor
posicionamento no contexto nacional e internacional. Devo
notar que os problemas imediatos da indústria são resolvidos
apenas com ﬁnanciamentos próprios, em articulação ou não
com as universidades. Os incentivos e o esforço ﬁnanceiro da
administração central são orientados para grandes projectos
de I&D que resultem em desenvolvimento para o país, mais
empregos, mais exportação, ou seja, criação de mais riqueza.

No Dia Aberto do Departamento de Engenharia Química
da FEUP, a 5 de Julho de 2005, que aliás ajudou a organizar
durante a licença de sabática nesta Faculdade, falou nas
iniciativas regulares da Universidade de Cambridge para pôr
em contacto empresas e investigadores. Fale um pouco dessas
actividades.
Há encontros informais regularmente. Tanto acontecem com
empresas que mantém com a Universidade de Cambridge relações
de cooperação, como com outras. Por exemplo, há 50 anos a Shell
deu um importante patrocínio ao Departamento de Engenharia
Química de Cambridge (90 milhões de libras em dinheiro actual),
permitindo a construção do edifício do Departamento. Neste
caso, existe já uma longa experiência de cooperação. Quando
surge uma área de investigação que poderá ter interesse para uma
empresa, contacta-se a empresa que, por sua vez, decide quem
deverá representá-la no encontro com a Universidade. Também
acontece o contrário. Por exemplo, uma empresa pretende
visitar um determinado grupo de trabalho da Universidade ou
quer resolver um determinado problema com a colaboração da
Universidade. O modelo de cooperação dependerá, entre outros
aspectos, do tipo de problema e do ﬁnanciamento disponibilizado.
Normalmente, numa primeira fase, o ﬁnanciamento disponível
é reduzido, sendo frequente que a cooperação comece com
um projecto ﬁnal de licenciatura e, depois, se os resultados
agradam, continue através de uma tese de doutoramento.
Passará necessariamente por um acordo quanto aos aspectos de
propriedade intelectual.

Há outra modalidade de cooperação com empresas que pode
envolver a criação de uma equipa, ﬁnanciada por fundos
empresariais, que vai desenvolvendo investigação com
acompanhamento da empresa…
Presumo que esteja a falar do caso da BP... A BP deu um
patrocínio à Universidade, com o qual se criou o BP Institute
for Multiphase Flow. O Instituto mantém contactos com a BP e
apresenta projectos à BP para eventual ﬁnanciamento e viceversa: a BP coloca problemas ao Instituto para eventual resolução
através da investigação. Não há compromisso exclusivo. O
Instituto não tem obrigatoriamente que resolver os problemas
que a BP coloca, nem esta tem obrigação de ﬁnanciar os projectos
no Instituto. Do capital inicial, parte foi utilizado na construção
do edifício e o restante foi investido. Parte das despesas actuais
são cobertas pelo rendimento dessa verba inicial investida. A
partir daí, o ﬁnanciamento da investigação é discutida e decidida
projecto a projecto. O mesmo se passou no Departamento de
Engenharia Química, em relação à Shell. O Colégio de que
faço parte gere muitos investimentos, grande parte resultante
de doações testamentárias de antigos alunos. Essas verbas
são geridas com extremo cuidado, com ajuda de agências de
investimento contratadas. Não se gasta o capital, gasta-se sim o
rendimento da sua aplicação. O sentido do investimento com
perspectivas de futuro é muito importante.
Combustão a baixa temperatura e plumas de CO2
Dedica-se fundamentalmente a duas grandes áreas de
investigação: fenómenos de transferência e mecânica dos
ﬂuidos. Em concreto, que tipo de trabalhos tem desenvolvido
no âmbito destas duas áreas?
Um dos meus projectos aborda a redução da concentração de
CO2 na atmosfera e os riscos associados às soluções que estão em
curso para o seu armazenamento. Actualmente várias empresas
petrolíferas estão a injectar dióxido de carbono (CO2), resultante
da exploração petrolífera que ainda decorre no subsolo do Mar do
Norte, até um milhão de toneladas por ano, num aquífero salino
junto a uma antiga jazida de petróleo. A localização do CO2 faz-se
através da emissão de ondas sísmicas. Há riscos nesse processo.
Se a rocha fractura, o dióxido de carbono liberta-se para o mar
(formando uma pluma) e vem até à superfície, libertando-se para
a atmosfera. Poderá provocar um tsunami e acidiﬁcar muito,
localmente, a água do mar… O comportamento desta pluma, a
sua interacção com o ambiente… são as minhas áreas de estudo.

Num outro projecto, estudamos a combustão a baixa
temperatura. Há evidência de que a combustão a baixa
temperatura poderá ser mais eﬁciente, emitir menos partículas,
menos monóxido e dióxido de carbono, nitratos e sulfatos.
Estou, em particular a analisar os efeitos de convecção natural
na combustão a baixa temperatura. A investigação nesta área
desenvolve-se fundamentalmente a dois níveis: segurança e
eﬁciência de futuros processos de combustão. Como exemplo de
um problema típico relacionado com questões de segurança na
combustão a baixa temperatura, existe o caso do vôo TWA 800,
um Boeing 747 que explodiu em 1996 sobre o Atlântico, devido
à combustão a baixa temperatura do combustível do avião,
despoletada pelo funcionamento do sistema de ar condicionado.
Terá sido um pequeno aquecimento, suﬁciente para iniciar uma
combustão a baixa temperatura, levando depois à explosão.
Tem também colaborado em trabalhos de investigação do
Departamento de Engenharia Química da FEUP…
Sim, em trabalhos coordenados pelo Prof. João Rui Guedes de
Carvalho e pelo Prof. Alírio Rodrigues através do Laboratório
de Processos de Separação e Reacção (LSRE). Há também
uma outra colaboração em perspectiva com o Laboratório de
Engenharia de Processos, Ambiente e Energia (LEPAE), mais
concretamente com o Prof. Adélio Mendes. É normal e, na minha
opinião, salutar esta colaboração, para além das fronteiras, em
trabalhos de investigação.
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A sombra cativa
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A água que a sede dos bichos à noite procura. Eis a água e
os carneirinhos do salgueiro. Do salgueiro sobrevivente de
enxurradas estrepitosas, quando o Inverno uiva e esquarteja as
serras. Os carneirinhos adivinham a Primavera, no desfecho de
Março serão folhas: e a sua sombra declinará na água, sem alento
para a dividir. Um cardume, na sombra cativa do salgueiro, achará
refúgio. De bogas ou escalos, truta é peixe sozinho. O pastor da
outra paisagem reentra na fotograﬁa, também ele encantado pela
água como fugidio animal do monte. É mais novo, e só isso explica
o acto de abandonar o rebanho: do saco de burel retira o ﬁo, já
com o anzol de argola atado, e a navalha que há-de cortar a vara
(e depois limpar os galhos) de mimosa. Agora prende o ﬁo na
extremidade na vara; um gesto rápido sobre as ervas (debate-se
o gafanhoto na mão fechada). O anzol inﬁltra-se devagar, até à
argola, no corpo do insecto. Cresce na direcção do rio, passos
medidos para não abalar o silêncio do mundo. O gafanhoto, ainda
vivo, pousa na quieta sombra do salgueiro. Estremece lentamente
a vara o aprendiz da arte de iludir, assim o gafanhoto parece ter
caído por descuido e enceta a viagem até terra ﬁrme – um som
voraz, rente à margem, atordoa a acalmia do rio.
Na biograﬁa predatória dos pescadores, de todos os tempos, há
uma truta grande. O nosso pastor pelejou com a sua, uma boa
meia hora, na sombra do salgueiro. As pintas maiores da truta,
dizia, tinham o tamanho dos olhos de cabra assustada. Não
achou afoiteza para humilhar a vara mimosa. Mas, na derradeira
arremetida, o ﬁo retesado tangeu no gume da pedra.

TEXTO DE FRANCISCO DUARTE MANGAS
FOTOGRAFIA DE LUÍS OLIVEIRA SANTOS
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Fernando Lanhas
e a invenção do mundo
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Fernando Lanhas foi homenageado pela Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto no dia 29 de Novembro,
tendo-lhe sido atribuído o grau de Doutor Honoris Causa.
A cerimónia decorreu no Anﬁteatro grande da Faculdade,
às 11 horas. Foi seu “padrinho” Fernando Guedes, que
desde sempre acompanhou a sua obra, e Bernardo Pinto
de Almeida, professor catedrático da escola, ensaísta e
historiador da arte, que há longos anos tem escrito sobre
esta obra, proferiu o “elogio”. Heitor Alvelos, também
professor da faculdade, foi o mestre de cerimónia.
A Faculdade, que celebra este ano os 225 anos da criação
da sua antecessora – a Academia Portuense de Belas Artes
– quis deste modo distinguir o autor de uma obra singular,
na origem do abstraccionismo em Portugal, personalidade
de tal modo diferenciada que se torna difícil separar a
sua obra plástica da integralidade dos seus interesses,
porque as vias da sua experimentação cruzam múltiplas
dimensões “em rede”, na origem mesmo do seu processo
criativo. A este “acontecimento” de uma integralidade da
obra, também ele reconhecido através desta homenagem,
chamaram já os críticos de “sistema Lanhas”.
Em simultâneo, decorre no Museu Soares dos Reis uma
retrospectiva da sua obra “Lanhas c. 1945”, dedicada
sobretudo aos anos em que, frequentando a escola, se
deﬁniram as linhas maiores da sua experimentação e
intervenção artística.
Fernando Lanhas nasceu no Porto em 1923. Desenvolveu desde
cedo uma atenção particular às coisas do mundo e do espaço,
treinando uma disciplina invulgar de observação e registo de factos
de que inscreveu a memória na própria obra. De 1942 a 47 seguiu
o curso de Arquitectura na Faculdade de Belas Artes do Porto. Aí,
juntamente com alguns dos seus colegas de escola, ajudou a dar
corpo às “Exposições Independentes dos Alunos de Belas Artes”,
iniciadas em 43, por Júlio Resende, Amândio Silva e João Neves
David. Fernando Lanhas iria assumir de 44 a 50 a responsabilidade
pela sua organização. Em 44 é seu, também, o graﬁsmo do
catálogo. As exposições tiveram lugar no Porto, em Coimbra,
em Braga e em Lisboa. A iniciativa criou um espaço público de
exposição de trabalhos realizados, abrindo a escola ao meio mais
interessado e culto de um tempo particularmente difícil.

Fernando Lanhas realiza as suas primeiras experiências
abstractas em 43, mas só mais tarde, em 45, na 3ª Exposição
Independente, mostra em Lisboa (Instituto Superior Técnico)
um óleo abstracto que intitula de 02-43-44 (O Violino). Lanhas
relata que Júlio Pomar, ao tempo aluno de Pintura na Escola do
Porto, é responsável pela sua decisão de expor os seus trabalhos.
Foi, conta o pintor, “quase uma imposição”. Desde 43 mantém
uma presença constante em exposições colectivas, no país e no
estrangeiro, depois de, em 53, ter integrado a exposição “Artistas
Modernos Portugueses” (II bienal do Museu de Arte Moderna de
S. Paulo” e, em 54, a representação portuguesa da XXV Bienal de
Veneza. A sua primeira individual realizou-se em 53, a convite de
José Augusto França, na Galeria de Março em Lisboa.
Licenciou-se em 47 apresentando uma tese sobre Museus de
Arqueologia. A sua experimentação em pintura foi sempre
acompanhada por uma vocação de arqueólogo que moldou nele
um interesse inusitado por todos os vestígios do passado. Em
reconhecimento de uma investigação sistemática nessa área,
Lanhas viria a ser nomeado director do museu de Etnograﬁa e
História do Porto em 73 (mantendo-se no cargo até 93).
Prémio Nacional de Desenho Marques de Oliveira, em 49,
Grande Prémio Amadeo Souza-Cardoso em 97, é, em 99,
nomeado Académico Honorário da Academia Nacional de
Belas Artes. A primeira retrospectiva da sua obra teve lugar em
1987, em Lisboa, na Secretaria de Estado da Cultura. Em 2001
a Fundação de Serralves organiza outra exposição antológica,
completando e documentando no catálogo as várias frentes da
sua experimentação.
A Interrogação das coisas
Encerrando uma entrevista concedida a Bernardo Pinto de
Almeida para a U.PORTO, e depois republicada no Catálogo da
retrospectiva que teve lugar no Museu de Arte Contemporânea
de Serralves, Fernando Lanhas dizia que gostaria um dia de ser
recordado “como perguntador daquilo que não se sabe”, sem
particularizar, portanto, nenhuma das dimensões da sua vasta
experiência – o artista, o arquitecto, o poeta, o investigador,
tão interessado nas coisas da terra (formigas, vestígios fósseis,
pedras, fetos, cores) como do cosmos (estrelas, planetas,
meteoros, distâncias relativas e temporização de ocorrências), ou
mesmo o sonhador (o registo dos seus sonhos é parte integrante
da sua auto-biograﬁa).

P3-49. 1949
P55-74. 1974
P33-74. 1974

Podemos entender, através desta resposta, que os vários campos
de experimentação a que se dedicou são por ele tomados, quando
inquirido sobre o sentido (histórico) da sua prática, como veículos
de uma atitude – querer saber / perguntar – que atravessa o seu
fazer e lhe dá um rosto, uma forma identitária. Assim, disse,
gostaria de ser retrospectivamente visto e aproximado.
Tentemos então segui-lo, a partir dessa forma propulsionada
de reconhecimento do mundo: a interrogação das coisas. De
cada vez que uma pergunta é feita, de cada vez que chega a ser
feita, isto é, quando se acede à pergunta, a percepção do mundo
altera-se e este cresce em dimensões. Mas a invenção do mundo
convoca, no caso de Fernando Lanhas, as suas “ferramentas”. O
seu fazer é metódico: implica a observação cuidadosa, saturada,
o registo sistemático, o desenho preciso e rigoroso de mapas e
diagramas, a investigação minuciosa à escala – micro e macro –,
mesmo se incorpora o mundo sonhado. Fernando Lanhas relata
e enumera, por exemplo, os sonhos de levitação, construindo o
seu diagrama no qual inscreve as “alturas alcançadas”.
O sonho e a investigação implicam-se mutuamente no seu fazer
porque a pergunta circula entre o mundo sonhado e o mundo
investigado e transforma a compreensão de ambos aproximando
o conhecimento, implicando tempo (da contemplação, da
observação, da descoberta, do registo), concentração, e uma
grande atenção ao essencial – ao que “não tem passado, nem
futuro, o que é de sempre”. Será talvez por via dessa concentração
intensiva que o seu processo criativo toma forma, também ela
depurada, na procura do silêncio e do “rigorismo da perfeição”.
No registo de um sonho de Março de 91, Lanhas pergunta-se: “A
teia continuada do desenho será uma alusão à natureza profunda
das partículas ou à trama global do universo?”.
A mesma linha, traço então de uma geometria não evidente,
aparição breve de um contínuo que articula (liga) o micro e o

“A teia continuada do desenho será uma
alusão à natureza profunda das partículas
ou à trama global do universo?”

macro, desenha a ﬁgura nas suas múltiplas dimensões, jogando
com a variabilidade da percepção e dos campos perceptivos,
em vários planos de espacialização e revela o diagrama, o mapa.
Aproximada, evolui reconhecível no desenho e, na pintura, a
outra escala, torna-se traço de um plano abstracto, deﬁnido por
eixos e vectores de outras paisagens.
Apropriação da natureza
Lanhas conta como chegou à abstracção, isolado de inﬂuências
de outras experimentações que se íam fazendo, lá fora, com
Kandinski, Malevitch ou Mondrian, mesmo em virtude do
isolamento que a guerra trouxera ao país, através das linhas de
uma geometria usada na sua arquitectura. Atento ao pormenor, ao
quase imperceptível, o seu olhar, como pintor, vê a partir de outro
lugar, tomando o espaço amplo como referente. Dessa passagem
conservará sempre o registo. A pedra, as muitas pedras recolhidas
ao longo dos anos da sua vida, cuidadosamente procuradas
(sistematicamente desde 49), sobre as quais traça as suas linhas,
acentuando volumes, movimentos, curvaturas, e a fascinação pelos
astros, pelo espaço sideral, que tão bem se joga na espacialização
dos mundos que cria. Em 62, a “Casa do Espaço”, sintetiza esse
percurso, fornecendo uma chave para a sua compreensão.
É assim que, não estando embora lá, em cada obra abstracta
se encontram sinais ainda de uma presença, seja ela a de um
movimento imperceptível de partículas, na captura da sua
vibração, seja ela por exemplo a das linhas perfeitas que um feto
para sempre inscrito em pedra nela desenha, seja ela o desenho
do recorte das rochas visto do alto, seja ainda a de uma geometria
secreta que se desconhece, na aproximação de um conhecimento
essencial do universo, ou, como diz Fernando Lanhas, da “razão
de ser” das coisas.
Como se fosse possível desenhar por dentro, em concentração
extrema. No registo de um sonho de Maio de 83 escreve: “Sonhei
que estudava o desenho de um mapa cujo assunto exigia de mim
grande cuidado e precisão. A ﬁm de poder fazer o trabalho como
queria, estava protegido com uma máscara que me resguardava
do exterior e me permitia um exame contínuo ao desenho que
fazia”. Para Lanhas, a abertura faz-se por dentro, na mente que
procura um conhecimento de todos os tempos, já aí desde
sempre mas não aparente, que se pode aproximar através de um
grande esforço de atenção, de concentração e de rigor, como
numa ascese.
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Na sua concentração, o seu desenho – traço, sinal, vestígio,
marca –, tem assim por tarefa unir planos invisíveis, tornar
intelegíveis – identiﬁcar e dar a ver – sinais da geometria mais
íntima do mundo.
Em vários momentos de conversas transcritas, Lanhas explica o
seu lugar no mundo como ser de passagem. Vimos atrás de que
modo esse sentido de passagem, de uma escala a outra, de um
espaço a outro, lhe inspira o traço, a gestualidade. Uma outra
passagem: da natureza à pintura que, em si, contém o trajecto
inverso (pintura-natureza), transposição que acompanha todo o
seu trabalho, enforma a sua expressão pictórica, incorporando-se
mesmo no que nela é material, corpo da pintura.
Senão vejamos: a par do seu interesse pela experimentação em
pintura, Fernando Lanhas desenvolveu um amplo conjunto
de actividades de investigação da paisagem, interesse que o
coloca a ele próprio como descobridor de sinais, vestígios de
outras épocas e formas de habitar o mundo. É de sempre o seu
interesse pelos fósseis que se organiza em forma de pesquisa.
Os que descobre, recolhe, estuda e classiﬁca, porque pertencem
ao seu museu imaginário. Essa intencionalidade irá conduzi-lo,
também, à descoberta de castros e pinturas rupestres, como
por exemplo, o Castro de S. Paio em Labruge, ou as gravuras na
Tapada da Eiras, ou no Monte da Luz, no Porto.
Em 45, quando na Serra de Valongo, investiga a região para
estudar fósseis, Lanhas pensa uma intervenção nos seus rochedos
que concretiza depois em 52. À paisagem subtrai seixos rolados,
encetando em 49 um processo de pintura sobre pedras. Em 60,
integra na pintura as próprias pedras, experimentando pintar
com pedras moídas, num movimento que, em 66, lhe permite
deﬁnir a paleta de cores da sua pintura.
Poderemos talvez dizer, com Bernardo Pinto de Almeida, que a
sua pintura é tomada por um processo de devir-fóssil, na medida
em que, incorporando em si a pedra, adoptando alguns dos seus
vectores, se projecta numa paisagem a um tempo inicial, arcaica,
e futura, ainda em vias de concretização pela pintura que apenas
a adivinha.

“Faz-se uma Universidade de um sentido de universalidade. Por isso
a verdadeira Universidade não é tanto a desta ou daquela cidade, deste
ou daquele País, desta ou daquela língua, mas antes um corpo aberto,
e entretecido por uma vasta rede de suportes, em que se traduz algo
que está acima das cidades, dos países ou das línguas, por aspirar a ser
tocada por uma universalidade, necessariamente utópica, de aceder a
uma procura de verdade que subjaz a todas as sociedades e culturas
humanas. A Universidade vive sempre que acolhe, e se faz maior
desse acolhimento. Isto é, sempre que sabe tornar-se aproximativa
do desígnio que a justiﬁca como parte de um todo mais vasto. E a
Universidade estiola quando, fechada sobre si, deixa de compreender
o quanto essa abertura é a sua razão maior de existência. Um
momento como este, que hoje nos é dado viver, nesta faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto, graças à iniciativa, em boa hora
tomada e desde logo acolhida pelo seu Magníﬁco Reitor, obriga-nos
a reﬂectir sobre o sentido de um acto simbólico. Simbólico, porque
se traduz num gesto de reunir e de acolher, consistindo a honra para
a casa que acolhe o receber de um novo elemento. E porque se faz,
nesse acto de acolhimento, o sinal de aﬁrmação de uma vontade de
crescer e de se renovar, integrando aquilo que, não lhe pertencendo
antes, assim passa a integrar como seu património e expoente de um
renovado horizonte. Não se entenda pois que é àquele que integra
que é feita e celebrada a honra, revertida em cerimónia e nela se
reﬂectindo, como antes se deve compreender que é a quem acolhe
que é conferida a honra maior. E sendo este, nesta casa, o primeiro
doutoramento honoris causa a ter lugar, é particularmente signiﬁcativo
para nós que ele seja celebrado em acolhimento a Fernando Lanhas,
ﬁgura que, ao longo das últimas décadas, obstinadamente se manteve
ligada às mais diversas descobertas. Caro Fernando Lanhas, ilustre
Doutorando desta Faculdade, permita-me agora que, em nome da
Faculdade de Belas Artes, e da Universidade do Porto, como em meu
nome pessoal, lhe agradeça o ter aceite esta simples homenagem
como expressiva de um imenso respeito de que desfruta nesta casa. E
permita-me ainda, emérito artista, arquitecto, etnólogo, astrónomo,
paleontólogo, cientista, investigador e pensador, que lhe testemunhe a
honra que será para nós acolhê-lo nesta casa como o seu mais jovem
Doutorado. Porque o saber não tem idade, e consigo, com a sua
longa e jamais interrompida lição de vida e de obra, o saber já não é
simples acumulação de dados e de informação, vastos que sejam, mas
antes o que só raros atingem, mas de que todos beneﬁciam quando
o aproximam. O que Fernando Lanhas nos traz, e isso sobretudo lhe
queremos agradecer, é essa outra dimensão, inefável e mais alta: a
sabedoria.” EXCERTOS DO ELOGIO A FERNANDO LANHAS POR BERNARDO PINTO DE ALMEIDA

Estórias da Universidade

Situações embaraçosas

O Prof. Dr. X, em determinado ano do ﬁm da década de
quarenta, leccionava uma cadeira de Preparatórios de Engenharia
Química que tinha aulas teóricas, ao ﬁm da manhã, na Faculdade
de Ciências, num anﬁteatro do rés-do-chão, voltado para a
“Cordoaria” e, portanto, com exposição a Sul.
A partir de Maio, o sol transformava o anﬁteatro numa
verdadeira estufa e tornava-se indispensável abrir as janelas.
Nesses recuados tempos, o movimento de peões e veículos era
escasso e, por outro lado, era vulgar aparecerem um ou mais
vendedores ambulantes que faziam extensa publicidade à qualidade
dos seus produtos, de aplicação generalizada, desde os calos à
calvície. Faziam-no em voz alta, se não já com um megafone.
Num belo dia, o Prof. não pôde deixar de interromper a
exposição para comentar:
– “Talvez alguns dos senhores encontrem mais interesse no que
se diz lá fora do que no que se passa cá dentro; contudo, já que
aqui estão, parece-me conveniente que prestem mais atenção ao
assunto desta aula”. E continuou, imperturbável, a lição.

Depois do início de uma dessas aulas, entrou ligeiramente
atrasada uma colega nossa que se destacava pelos acessórios
menos vulgares de vestuário, entre os quais avultavam uns saltos
altíssimos. “A recordação dos ainda recentes acontecimentos de
Hiroshima e Nagasaki tinham-lhe valido o cognome de “Bomba
Atómica”). A porta da sala ﬁcava ao nível do estrado da cátedra e
não longe desta. Quis o maléﬁco destino que, nesse dia do atraso,
os saltos atraiçoassem a nossa colega que se desequilibrou e caiu
redonda aos pés do Mestre.
É indescritível o embaraço deste que não sabia realmente o
que fazer e se limitava a exclamar repetidamente: “Oh minha
senhora!... Oh minha senhora!...” estendendo no ar as mãos, sem
saber por qual extremo iniciar o auxílio.
Raul Barroca
Engenharia Química, 1947

ILUSTRAÇÃO DE GÉMEO LUÍS
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Rotina & Percalços no consulado geral
de Portugal Rio de Janeiro (1840-1899)
Gracinda Proença Paulino
Este estudo pretende acompanhar
a evolução das relações bilaterais
Portugal-Brasil tendo como observatório
privilegiado o Consulado Geral de
Portugal no Rio de Janeiro. A capital
brasileira constitui o principal centro das
trocas comerciais e nela reside a maior
parte dos portugueses sediados no Brasil.
A instituição consular tem como missão
prioritária a protecção dos interesses
económicos, constituindo peça chave na
engrenagem da diplomacia económica,
no entanto, acaba por se ver envolvida em
tarefas muito abrangentes por lhe caber
também a protecção alargada dos súbditos
que representa. A investigação centrou-se
no período decorrido entre 1840 e 1889,
balizas temporais do Segundo Reinado na
História do Brasil. Trata-se de uma época
de charneira do maior interesse para o
Brasil e com o maior impacto em Portugal,
que procurou continuamente adaptar-se à
nova realidade brasileira.
Gracinda Freire Proença Paulino
licenciou-se em História pela Faculdade
de Letras da Universidade do Porto,
em 1973. É professora do Quadro de
Nomeação Deﬁnitiva da Escola Secundária
Rodrigues de Freitas, na mesma cidade.
Foi-lhe conferido o grau de mestre, pela
Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, em 1996. Este trabalho, publicado
pela Editora da Universidade do Porto, é a
sua dissertação de mestrado.
edição: Editora UP (Série Para Saber nº 4)
246 Páginas
preço: 11 euros

Da importância dos estudos
meteorológicos para a medicina
e especialmente de suas aplicações ao
ramo operatório – Fac-símile da tese
de licenciatura apresentada na Escola
Médico-Cirúrgica do Porto em 1861
Joaquim Guilherme Gomes Coelho
(Júlio Diniz)
“A These, ou Dissertação Inaugural,
defendida em 27 de Julho de 1881, foi
apresentada, como era então norma, em
duas versões, uma manuscrita e outra
dactilografada. Com esta edição especial,
fac-simile, pretende divulgar-se esse
documento original e contribuir para
o aprofundamento do conhecimento
sobre o autor, mais conhecido pelo
seu pseudónimo literário: Júlio Dinis.
Júlio Diniz, pseudónimo de Joaquim
Guilherme Gomes Coelho (1839-1871),
nasceu no Porto e foi entre esta cidade,
Ovar e o Douro que passou grande parte
da sua vida. Licenciou-se em medicina
na Escola Médica do Porto, em 1861,
e durante a sua vida aliou a proﬁssão
de médico e académico à de escritor.
Quatro anos mais tarde foi nomeado
“demonstrador” e, mais tarde, “lente
substituto”, mas a actividade literária
oc upou-lhe os melhores anos de vida.
A Dissertação Inaugural, cujo tema era
da escolha do candidato, era parte das
provas do Acto Grande, a que se seguiam
seis Proposições médicas ou cirúrgicas,
também seleccionadas pelo candidato.
(In Prefácio)
edição: Editora UP (Série Múltiplos, 1)
84 Páginas
preço: 15 euros

Oxigénio
(uma peça em 2 actos e 20 cenas)
Carl Djerassi e Roal Hoffman
Tradução de Manuel João Monte
O que é uma descoberta? Porque é
tão importante ter sido o primeiro a
descobrir? Estas são as perguntas que
preocupam as personagens desta peça.
“Oxigénio” desenrola-se alternadamente
entre 1777 e 2001 – o ano do Centenário
do Prémio Nobel – quando a Fundação
Nobel decidiu inaugurar o Prémio
“Retro-Nobel” destinado a contemplar as
grandes descobertas que precederam a
criação dos Prémios Nobel cem anos antes.
O Comité Químico da Real Academia
Sueca das Ciências decide focar-se na
descoberta do oxigénio, atendendo a que
foi esse acontecimento que desencadeou
a revolução química. Mas a quem se deve
tamanha honra? Lavoisier é uma escolha
natural. Mas o que dizer de Scheele? E de
Priestley? Não foram eles que primeiro
descobriram o oxigénio?
Carl Djerassi é um escritor e Professor de
Química na Universidade de Stanford. É
um dos raros cientistas americanos que
foi galardoado com a National Medal of
Science (em 1973, pela primeira síntese
de um esteróide contraceptivo oral
– “a pílula”) e com a National Medal of
Technology. Roald Hoﬀmann é Professor
de Humanidades (Cátedra Frank H. T.
Rhodes), na Universidade de Cornell.
Sendo um dos químicos americanos mais
distinguidos, compartilhou o Prémio Nobel
da Química, em 1981, com Kenichi Fukui.
edição: Editora UP (Série Divulgação, 1)
176 páginas
preço: 7,5 euros

Ruy Luís Gomes – uma fotobiograﬁa
Coordenação e texto:
Natália Bebiano da providência
Ruy Luís Gomes (1905-1984) foi
um matemático de génio. A sua vida
singular desenrolou-se num universo de
personagens invulgares, todas elas com
um denominador comum: a capacidade
de sonhar e de transformar uma realidade
limitada e limitativa numa outra de
maior dimensão. A sua capacidade de
expandir o mundo é uma marca que
enobrece a sua ilustre memória – no
alargamento dos horizontes da ciência,
na abertura de perspectivas aos jovens,
na deﬁnição do quadro dos valores
humanos e no aperfeiçoamento da
própria humanidade. Pelos seus dotes
intelectuais e pelo nascimento – era ﬁlho
do ministro da Primeira República e reitor
da Universidade de Coimbra António
Luiz Gomes – poderia ter tido tudo. E
tudo sacriﬁcou aos grandes valores morais
– inteireza de carácter, coerência de
princípios, solidariedade humana. Poderia
ter sido um príncipe, mas foi muito mais
que um príncipe: foi um homem que deu
ao mundo as mais belas lições de vida.
Portugal precisa de outras ﬁguras assim.
(In «Abertura»)
«Ao celebrar esta ﬁgura emérita na qual a
Universidade do Porto se revê e de que se
orgulha, a Reitoria reaﬁrma o seu desejo
de que se reforce o prestígio da Matemática
em Portugal e que a juventude, sob a égide
de Ruy Luís Gomes, compreenda e se deixe
convencer pelo insubstituível papel das
Ciências Matemáticas para o avanço do
país.» (In «Prefácio»)
co-edição: Universidade do Porto e Gradiva
248 Páginas
preço: 35 euros

Gestão Estratégia de Cidades e Regiões
António Fonseca Ferreira

PRISMA.COM
(http://prisma.cetac.up.pt)

“Este livro nasceu da convicção de que o
planeamento estratégico é metodologia
processual mais eﬁcaz para enfrentar os
novos e complexos problemas e desaﬁos
económicos, sociais e culturais, de gestão
e de governabilidade que hoje se colocam
às cidades e às regiões. Escrevemo-lo,
também, na esperança de que a divulgação
das nossas experiências e reﬂexões
sobre o planeamento estratégico possam
contribuir para as inadiáveis mudanças
na gestão do território em Portugal.”
São estes os termos de partida para a
“Gestão Estratégica de Cidades e Regiões”,
como o autor refere na “Apresentação”.
António Fonseca Ferreira é licenciado
em Engenharia Civil pela FEUP,
presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa
e Vale do Tejo e director da revista
“Sociedade e Território”. O “Prefácio” é de
Jorge Sampaio, Presidente da República,
e Nuno Portas, Professor Catedrático
Jubilado da Faculdade de Arquitectura,
e uma das três personalidades a quem o
livro é dedicado.

PRISMA.COM é um nova revista, online, criada no âmbito da unidade de
investigação CETAC.COM – Centro
de Estudos em Tecnologias, Artes e
Ciências da Comunicação, que desenvolve
actividade no âmbito do cruzamento de
saberes entre as Faculdades de Letras,
Engenharia, Belas-Artes e Economia,
assim como acontece na Licenciatura em
Jornalismo e Ciências da Comunicação da
Universidade do Porto.
José Azevedo, docente naquela Licenciatura
e director, caracteriza a linha editorial da
nova publicação: “Ao pensarmos a PRISMA.
COM como Revista Electrónica sempre a
imaginamos como um espaço democrático
e autónomo de divulgação de textos,
opiniões, críticas, no campo das Ciências
da Informação e da Comunicação que fosse
capaz de reﬂectir o espírito do centro e de
contribuir para o engrandecimento destes
campos disciplinares.
Uma linha editorial não só de preservação
da memória, mas fundamentalmente
voltada para a inovação, para o
questionamento sistemático e para a
crítica em ciências da Informação e
da Comunicação, com utilização de
metodologias rigorosas e com o escrutínio
dos pares.”
Director: José Azevedo. Conselho
Redacção: Fernanda Ribeiro, Helena
Santos, Jorge Marinho, Rui Centeno.
Design gráﬁco: Bruno Giesteira.

edição: Fundação Calouste Gulbenkian
Preço: 17 euros

edição: CETAC.COM – Centro
de Estudos em Tecnologias,
Artes e Ciências da Comunicação.
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6 DE DEZEMBRO A 29 DE JANEIRO
HOMENAGEM A “ARTUR DE MAGALHÃES BASTO
– HISTORIADOR DO PORTO”
A Universidade do Porto presta a sua homenagem
a Artur de Magalhães Basto (1894-1960), ﬁgura
de referência das letras portuenses, da cidade e
da sua universidade, dedicando-lhe um ciclo de
conferências que se iniciou no dia 6 de Dezembro
e uma exposição.
O homenageado destacou-se como docente da
primeira Faculdade de Letras da U.Porto, extinta
em 1931, onde ensinou Geograﬁa e História. O
gosto pelo Magistério levou-o ainda a trabalhar
em alguns estabelecimentos do ensino secundário
da cidade, com destaque para o antigo Colégio
João de Deus. Desde cedo, mostrou interesse
particular pela História, apesar de a sua formação
de base se situar no campo jurídico (licenciouse em Direito pela Universidade de Lisboa).
Destacou-se ainda enquanto responsável maior
pelos arquivos da cidade do Porto: foi Director
do Gabinete de História da cidade – hoje Arquivo
Histórico Municipal, Director do Arquivo Distrital e
Chefe do Cartório da Santa Casa da Misericórdia.
CONFERÊNCIAS:
20 DEZ ’05: Aníbal Barros Barreira (FLUP), 18H00
10 JAN ‘06: Jorge Fernandes Alves (FLUP),
Associação Comercial do Porto, 18H00
17 JAN ‘06: Luís Oliveira Ramos (FLUP),
Arquivo Distrital do Porto, 18H00
EXPOSIÇÃO:
Galeria do Palácio (Biblioteca Almeida Garrett
– Palácio de Cristal).
Terça › Sábado: 10H00 › 18H00
+ Domingo: 14H00 › 18H00
Comissário: António Barros Cardoso
3 DE FEVEREIRO
SIMPÓSIO “CONSERVAÇÃO
E RESTAURO DE PAPEL E FOTOGRAFIA”
Círculo Universitário do Porto
ORGANIZAÇÃO:
Instituto Arquitecto José Marques da Silva
MAIS INFORMAÇÕES:
T. 22 551 8557

21 DE FEVEREIRO
ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS PARA SENIORES
Arranca em 21 de Fevereiro de 2006 o primeiro
ano de um programa de estudos universitários
para licenciados com mais de 55 anos organizado
pela Universidade do Porto, produto de uma
colaboração entre o Instituto de Recursos e
Iniciativas Comuns da U.Porto e a Faculdade de
Letras. Com inscrições limitadas a 30 participantes,
o “curso” promove o desenvolvimento pessoal
através da articulação e aprofundamento de
diferentes conteúdos, proporcionando uma
formação multidisciplinar que conjuga áreas como:
Estudos Portuenses, Psicologia, Ciência aplicada,
Informática, Comunicação, Saúde e Línguas.
O programa decorrerá nas instalações da
Faculdade de Letras e está estruturado em
disciplinas obrigatórias (120 horas) e opcionais
(60), de modo a poder corresponder às
competências e interesses de cada formando,
distribuídas ao longo de um ano. Está em estudo
a possibilidade de o ampliar, podendo vir a incluir
um período lectivo idêntico dedicado a actividades
de investigação.
CANDIDATURAS:
Até 20 de Janeiro
INSCRIÇÕES:
23 a 31 de Janeiro
CUSTO:
900 Euros pagos no acto da inscrição,
podendo ser divididos em duas prestações
HORÁRIOS:
Disciplinas obrigatórias:
Terça + Quarta: 15H30 › 17h30
Disciplinas opcionais:
Quinta: 15H30 › 17h30
INFORMAÇÕES:
Joana Coutinho: educacao.continua@iric.up.pt
Reitoria da Universidade do Porto
IRICUP – Departamento para a Formação
Multidisciplinar
Rua D. Manuel II. 4050-345 Porto
http://www.iric.up.pt
>Cursos>Formação Contínua dirigida ao exterior

EXPOSIÇÕES
ATÉ 8 DE JANEIRO
MARQUES DA SILVA, O ALUNO, O PROFESSOR
E O ARQUITECTO
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
ORGANIZAÇÃO:
Faculdade de Arquitectura
+ Instituto Marques da Silva
+ Reitoria da Universidade do Porto
ATÉ 19 DE FEVEREIRO
LANHAS C. 1945
Museu Nacional Soares dos Reis
ORGANIZAÇÃO:
Instituto Português dos Museus
+ Faculdade de Belas Artes
HORÁRIO:
Terças: 11H00 › 18H00
Quarta › Domingo: 10H00 › 18H00

OUTROS EVENTOS
ATÉ 6 DE JANEIRO
DIPLOMAS NÃO RECLAMADOS
SERÃO DESTRUÍDOS
A Universidade do Porto vai proceder à destruição,
no prazo de dois meses, que serão contados a
partir do dia 7 de Novembro de 2005 (até 6 de
Janeiro), dos diplomas que não foram levantados
até ao ano de 2001, inclusive, e se encontram
depositados nesta Universidade.
A lista nominativa dos diplomas poderá ser
consultada na página http://www.rsc.up.pt ou na
Divisão Académica da Reitoria da Universidade do
Porto. Dos que ﬁcarem para além deste período,
será preservado um exemplar de cada curso e ano,
revertendo para o património da Universidade.

MAIS INFORMAÇÕES:
http://www.up.pt

